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భా ర త్  మా తా  కీ  జ ై!
"టీచర! ఆ రోజున చాచా నెహ్రి గురించే మాట్లిడాల, టీచర!?"

"అవును.   నవంబరు  పధానుల్ుగు  జవహరాలిల్  నెహ్రి  పుటిటూనరోజు  కద?  అందుకనే  మనం  ఆ 
రోజును  బాల్ల్  ద్నోత్సవంగా  జరుపుకుంటునానుం.   ఆ  రోజున  మనం  అందరం  నెహ్రిజీని 
గురుతచేసుకోవాల్"

పిల్లిల్ందరూ  త్ల్ల్ూపారు.  ఎవరిక్  వాళ్ళుళు  వాళ్ళలి  అమామ  నాననుల్తో  చాచా  నెహ్రి  గురించి  పద-

ఇరవయ్యా వాకాయాల్ు రాయించుకొని బటీటూ పట్టూరు.

రాము త్ల్లిదండ్రిల్దదరికీ చదువురాదు; వాడ్ కొంచెం బదధకసుతడ్ కూడా.

అందుకని పదమూడో తేదీ వరకూ ఏమీ చెయయాలేదు.  ఆరోజు సాయంత్రం  గురుతకొచిచింద్..  ఏం 
చెయ్యాల్?

వాళ్ళలి  బడిలో  టీచరులి  ఎవవరూ  ఊళ్ళు  ఉండరు-  అందరూ  పటనుంనుండి  వచిచిపోయేవాళ్ళు.  వేరే 
పిల్లిల్ను  అడ్గుదమంటే  అపపటికే  బాగా  ఆల్సయాం  అయిపోయింద్.   అందుకని  చాచానెహ్రి 
గురించి త్నకు తెల్సిన నాల్ుగు వాకాయాలే చెబుదమనుకునానుడ్:

"చాచా  నెహ్రి  అసల్ు  పేరు  జవహరలల్  నెహ్రి.  ఆయన  చాల  గొపప  నాయకుడ్.  ఆయన 
గొపప  సావత్ంత్రయా  య్ధుడ్.   ఆయనకు  పిల్లిల్ంటే  చాల  ఇషటూం.   అందుకనే  ఆయన  పుటిటూన 
రోజును బాల్ల్ ద్నోత్సవంగా జరుపుకుంటునానుం" అని రాసుకునానుడ్ ఓ కాగిత్ం మీద.  వాటిని 
చదువుకుంటే  వాడిక్  చాల  ఉతాసహం  వచిచింద్.    నెహ్రి  గురించి  త్నకు  అంతా 
తెల్ుసుననిపించింద్.

తెలలిరి బడిక్ వెళ్ళళుగానే సీనుని అడిగాడ్-"నువేవం చెబుతావురా, చాచా నెహ్రి గురించి?" అని.  
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"చాచా నెహ్రి భారత్దశపు తొల్ పరిధాని" అనానుడ్ వాడ్.  

"అద్ నాకు తెల్ుస" అనానుడ్ రాము బింకంగా.  

"చాచానెహ్రి చాలసారులి జైల్ుకెళ్ళుడ్" అనానుడ్ సీను. 

"ఆ  సంగతి  ఎవరిక్  తెలీదు?"  అనానుడ్  రాము,  మనసులోనే  ఆ  రెండ్  వాకాయాల్నూ 
గురుతంచుకుంటూ.  

ఓసారి  సీను  అటు   వెళ్ళళుగానే  త్న  జేబులోంచి  కాగిత్ం  తీసి  ఆ  రెండ్  
అంశాల్నూ రాసుకునానుడ్ నవువకుంటూ.

ఈ పదధతి నచిచింద్ వాడిక్.

త్రావత్ సుజాత్ చెపిపంద్- "నెహ్రి త్ల్లిదండ్రిల్ు సవరూపరాణ, మోతీలల్" 

అని.  

రోజా చెపిపంద్- "నెహ్రి భారయా పేరు కమలనెహ్రి" అని.

రాము వీటిని అనినుంటినీ జాగరిత్తగా రాసిపటుటూకునానుడ్ త్న కాగిత్ంలో.

కారయాకరమంలో  ఎవరో  మాట్లిడ్త్ూ  చెపాపరు-  "మన  తొల్  మహిళ్  పరిధాని 
శ్రిమతి ఇంద్రాగాంధీ ఎవరో కాదు, నెహ్రి గారి కుమారేత!" అని.  రాముక్ ఆ 
సంగతి చాల ముఖయామనిపించింద్- రాసి పటుటూకుందమని జేబులోంచి కాగిత్ం తియయాబోయ్డ్. 

చూసత కాగిత్ం లేదకకడ!

హడావిడిగా జేబుల్నీను త్డ్ముకునానుడ్ .  
ఉహుఁ..లేదు.  ఎకకడో పడిపోయి ఉండాల్.  అనినువెైపుల వెతికాడ్ రాము.  ఎకకడెకకడో పడి 
ఉనను కాగితాల్నినుటినీ ఏద ఒక వంకతో విపిప చూశాడ్.. ఎకకడా కనబడలేదు, త్న కాగిత్ం.
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అంత్లోనే  మైకులో  పరికటన  వినవచిచింద్-   "ఇపుపడ్  రాము  చెబుతాడ్  మనకు-  బాల్ల్ 
ద్నోత్సవం గురించి" అని.  

రాము బికక మొఖం వేసుకొని సటూజీ ఎక్క మైకు ముందు నిల్బడాడుడ్.  "చాచా నెహ్రి అసల్ు పేరు 
జవహరలల్ నెహ్రి...మరే, మరే,..ఆయన  చాల గొపప నాయకుడ్.."

"చాలసారులి  జైల్ుకెళ్ళుడ్.."  అంద్ంచారు  పరికకనే  కూరుచినను  సోషల్  అయయావారు.  ఆయనకెట్లి 
తెల్ుసుతంద్, సరెైన వరస ఏమిట?

"అవునవును, చాల సారులి జైల్ుకెళ్ళుడ్" పూరించాడ్ రాము, మకైులో.

ఆ  త్రావత్  వాడిక్  ఇంక  ఏం  చెపాపలో  తెలీలేదు.   ఎకకడో  వరస  త్పిపపోయినటులింద్-  ఇంకేమీ 
గురుతకు రావటేలిదు.  నీళ్ళుళు నముల్ూత నిల్బడాడుడ్.

"నాకీ  అవకాశం  ఇచిచిన  మీకందరికీ  ధనయావాదల్ు"  అంద్ంచారు  అయయావారు,  ఇంకేమీ  రాల్వని 
గురితంచి.

రాము ఆ ముకకనీ అనేశాడ్ గబగబా.  పిల్లిల్ందరూ చపపటులి కొట్టూరు.

రాము  వగరుచికుంటూ  క్రింద్క్  ద్గి  ఊపిరి  పీల్ుచికునానుడ్.  గరవంగా  అటూ  ఇటూ  చూశాడ్, 

కూరోచిబోత్ూ.

వాడ్ కూరుచినే చోటనే పడి ఉంద్, వాడ్ రాసుకునను కాగిత్ం!

వాడ్ ఓసారి దనికేసి కోపంగా చూసి, గబుకుకన దని మీద కూరుచినానుడ్. 

అటుపైన అరిచాడ్ అందరితోబాటూ- "భారత్ మాతాకీ..జ!ై" అని.

బాల్ల్ ద్నోత్సవ శుభాకాంకల్తో,

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి చ ం ద్ రిక   వి గ రిహ ం-2

జరిగిన కథ : హంస  రాజయాంనుండి దశాటనపై  వెళ్ళున  కొంగ ఒకటి  నెమల్ రాజు రాజాయానిను చేరుకుననుద్ . అకకడి  
పక్షుల్ు  దనిను  ఆదరించాయి;  త్మ  రాజయామంతా  తిపిప   చూపించాయి.  అటుపైన  'ఈ  రెండ్  రాజాయాల్నూ  
పోల్చి ఏద్ గొపప రాజయామో  చెపపమ'ని  అడిగాయి.  కొంగ త్న రాజాయానిను గురించి గొపపల్ు చెపపటమే కాక, వాటి  
ఆ రాజాయానిను చినను బుచుచిత్ూ మాట్లిడి, అవి కూడా త్మ రాజాయానిక్ వల్స వచిచి త్మ రాజును శరణ్ు వేడాల్ని  
హితోపదశం చేసింద్. వెనక్క వచాచిక, అపుపడేం జరిగింద  త్మ రాజుకు విననువిసుతననుద్. ఇక చదవండి, నీతి  
చంద్రిక  25 వ భాగం..

మూల్ం: కీ.శే.కందుకూరి వీరేశల్ంగం సరళీకరణ్: ఘడియ్రం వేంకట నారాయణ్ శరమ

రోగంతో   ఉననువాడిక్   సరెనై   ఆహారం 
రుచించనటులి,  నేను   చెపిపన   మంచిమాటల్ు 
'కోపం' అనే  వాయాధిక్  గురెైన  ఆ   పక్షుల్   చెవులోలి  
పడి   అసూయనే   పుటిటూంచాయి.   ముఖాల్ు 

కోపంతో    ముడ్చుకు    పోగా   ఆ  పక్షుల్నీను 
వెటకారంగా    నవువత్ూ,  కళ్ళలితో     నిపుపల్ు 
చెరుగుత్ూ,   నావెైపు  అసహయాంగా   చూసూత 
ననును,  త్మరిని   చాల   చెడడు  మాటల్నానుయి. 
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నిండ్   సభలో   చెపపదగిన   మాటల్ు   కావు, 

అవి.   ఆ   కుకకల్ు    అట్లి   మొరిగినంత్ 
మాతారిన   త్మ   గౌరవానిక్  ఏమీ  మచచిరాదు- 

ఆ  మాటల్తో    అవి   త్మ   సవభావానేను 
బయటపటుటూకునానుయి.

పాముల్కు   పాల్ుపోసత   విషం   పరిగినటులి, 
వివేకం  లేనివాళ్ళలికు   మంచిమాటల్ు   చెబితే 
మదం   ఎకుకత్ుంద్.  పాముల్కు   ఒకేనోరు 
గాని,  దురామరుగుల్కు   నిల్ువెలలి    విషపు   నోరేలి 
అని  పదదల్ు   చెబుతారు.  అందువల్లి  ,  తెల్వి 
త్కుకవ   వారిక్    మంచి   చెపపటంవల్లి 
నోటిదురద   తీరుత్ుందమో  గానీ, 

పరియ్జనం   మాత్రం   ఏమీ   ఉండదు. 

అలంటి  ఉపదశాల్వల్లి   పంత్ం  పరుగుత్ుంద్ 
త్పిపసత,  ఇసుమంత్   మేల్ుకూడా   జరగదు. 

కాబటిటూ    తెల్వెైన  వాడ్    ఎపుపడెైనా    వివేకం 
ఉననువాళ్ళలికే     బోధించేందుకు   పరియతినుంచాల్. 

అల   కానివాడ్   కొండముచుచిల్కు    నీతి 
చెపపబోయిన   కుందల్ు   మాద్రి    త్పపక 
కష్టూల్పాలౌతాడ్"  అననుద్.

"ఏమా  కథ?"  అని  హంసల్రాజు  అడిగింద్, 

అపుపడా   కొంగ   'కొండముచుచిల్ు-కుందల్ు' 

కథను  ఇల  చెపపసాగింద్.  

మాల్యావంత్ం   దగగుర   ఒక  అడవి  ఉండేద్.  ఆ 
అడవిలోని   చెటలి నుండి  మిగుల్పండిన  పండ్లి 
ఎపుపడూ   వేరిలడ్త్ూ      కనువిందు   చేసవి. 

ఎండాకాల్ంలో    ఒకనాటి    మధాయాహనుం 
నడినెతితన  సూరుయాడ్  ఎండల్ు   మండిసుతంటే, 

ఆ   అడవిలోని   కొండముచుచిల్కు   బాగా 
దపిపకెైంద్.  అంత్లో    వాటిక్    దూరంగా 
ఎండమావి   ఒకటి కనబడింద్.  

వేడి వల్లి   ఆ  పారింత్ంలో   గాల్  త్రగల్ు  అటూ 
ఇటూ   కదుల్ుత్ునానుయి.  దనిని   చూసిన 
కొండముచుచిల్ు    అద్   ఒక   'నదీపరివాహం' 

అని   భరమపడాడుయి.   అవనీను   అటువెైపుగా 
నడ్సుతంటే,   ఎండవేడిక్   వాటి   పాదల్ు 
పాపం,  బొబబలెకాకయి.   అయినా     ఎంత్ 
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దూరం   పోయినా   ఎండమావి    ఇంకొంచెం 
దూరంలో   కనిపిసూత    ఊరిసుతననుద్  త్పిపసత,  ఆ 
కొండ ముచుచిల్  చేతిక్   మాత్రం   అందలేదు. 

అవి   అట్లి   చాల    దూరం   నడిచీ    నడిచీ, 

ఎకకడా    గురికెకడ్   నీళ్ళులి   కూడా   దొరకక 
పూరితగా   అల్సిపోయ్యి.  ఆ   సమయంలో 
వాటిక్  మరిరిచెట్టూకటి   కనబడింద్.  అవనీను  ఆ 
చెటుటూ   నీడకు    పరుగులెతిత,   దని   నీడ  వల్లి 
చల్లిగా  ఉనను  ఇసుక   తినెనుల్  మీద  చేరగిల్  పడి, 

త్మ  బరువును  తామే  మోయలేమననుటులి  ఆ 
మరిరి  ఊడల్ను  ఊత్గా  పటుటూకునానుయి. 

అపుపడ్  వాటితో   ఒక  కొండముచుచి   మిగిల్న 
వాటితో  "  చూశారా,  మనం  ఇపుపడ్ ఎంత్ 
దూరం   వచాచిమో!?  మనం   ఉండే   చోటు 

నుండి    యీ   మరిరిచెటుటూ   ఒక    య్జనం 
దూరంలో   ఉంటుందని    చెబుత్ుంట్రు 
పదదల్ు. ఎండదెబబకు   చాల  అల్సిపోయినా, 

'నీళ్ళులి   దొరుకుతాయి    కద'  అనను   ఆశకొదీద 
"ఇద్గో     వచేచిసింద్" "ఇద్గో     వచేచిసింద్" 

అనుకుంటూ   ఆశల్ను   త్రుముకుంటూ 
నడిచి  వచాచిము.  మనం   నడిచిన  కొదీద  నీళ్ళులి 
ఇంకా   ఇంకా   దూరమే   ఔత్ుననుటులి 
అనిపిసుతననుద్   నాకు.  ఇపపటి   మన   పరిసిధతి 
చూసత,   అడ్గు   తీసి    అడ్గు   పటేటూటటులి 
లేదు.  మిటటూమధాయాహనుపు    సూరుయాడి   వేడిక్ 
మన   కాళ్ళులి    కాల్   చాల   బొబబలెకాకయి. 

నాల్ుకల్ు   త్డి   ఆరి   పిడచగడ్త్ునానుయి. 

ఇపుపడ్   యీ   దపిపక  ఎట్లి  తీరుత్ుంద్? ఏం 
చేదదం?"  అననుద్  బాధగా.

ఆ   మరిరిచెటుటూ  తొరరిలో    నివసిసుతనను    కుందల్ు 
ఒకటి   ఆ  మాటల్ు   విననుద్.  కొండ  ముచుచిల్ 
కష్టూనిను  త్ల్చుకొని  దని  మనసుస   కరుణ్తో 
నిండిపోయింద్.  మనసు   పటటూలేక  ,  దని 
ఖరమకొదీద   అద్   తొరరిలోంచి    బయటిక్   వచిచి, 

దపుల్నే   నిల్బడి,  చెవుల్ు  రిక్కంచి  అననుద్ 

7



కొ త్ తప ల్ లి  న వ ం బ ర ు  2011

"వెరిరి  వాళ్ళలిలలిరా!  మీరు  ఆ  ఎండమావుల్ను 
చూస   కాబోల్ు,  జలశయ్ల్ని 
భరమపడ్త్ునానురు.  వాటితో   ఎండత్పప, 
ఒకక  నీటి  బొటుటూకూడా  లేదు.  ఇద్గో  ,  ఆ 
త్గుగులో    కొంచెం   దూరం   వెళ్లిరంటే  , 
అకకడొక  సరసుస   కనిపిసుతంద్.  పోయి,ఆ 
నీళ్ళులి  తాగి   మీ  దహం  తీరుచికోండి,  పొండి" 

అననుద్.

ఆ  మాటల్ు  వినగానే   కొండముచ్చికటి 

వెటకారంగా    నవివ   మరుకణ్ం 
పరిళ్ళయకాల్ంలో    ఎగసిపడే   అగినుశిఖ  మాద్రి 
కణ్కణా   మండిపడడుద్.   పటపట్   పళ్ళులి 
కొరుకుత్ూ,   నొసటి   మీద   ముడత్ల్ు 
భయం  గొల్పగా  అద్  ఒకక  ఉదుటున  లేచి  ఆ 
కుందల్ు  మీద్క్   ఉరిక్ంద్.  గబుకుకన   అద్ 
అట్లి    లేచేసరిక్   ఆకాశంలో    మిణ్ుగురుల్ు 
అనీను   చెలలి   చెదరెై  పరుగులెతాతయి. అంత్లో 
ఆ  కొండముచుచి    కుందల్ు   వెనక   కాళ్ళులి 
రెండింటినీ   పటుటూకొని   దనిను   త్ల్క్రిందుల్ుగా 
పైకెతిత   చూపుత్ూ - "వినానురా ! పనిక్రాని  యీ 
కుందల్ు   నోరు   అరిగి   పోయేటులి   మనల్ను 
ఎనెనునిను   మాటల్ననుద  !   మనందరం 
వెరిరివాళ్ళలిమట!   దనిక్   ఉననుంత్   తెల్వి 
ఉంటేగద,   మనకు?   మనకు   సుదుదల్ు 
చెపేపందుకు   అద్గాక   ఎవరునానురు?! 

చూశారా,  దీని  పొగరు!"  అని  వెటకరిసూత  , 
మిగిల్న   కోత్ుల్తో    ఆడ్త్ూ  ,   ఎగతాళ్ 
చేసూత  ,  దయలేనటులి  ఆ  కుందల్ును  గటిటూగా 
నేల్కు   విసిరికొటిటూ  ,  కాళ్ళలితో    తొక్క   దనిను 
యమసదనానిక్   పంపింద్.  
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అటుపైన    ఆ   కొండముచుచిల్నీను    కద్ల్, 

కుందల్ు   చెపిపన    సరసుసకు     వెళ్లి  , 
కడ్పునిండా  నీళ్ళులి  తారిగి,  త్మకు   నచిచినటులి 
పోయ్యి. 

కాబటిటూ ,  మూరుఖుల్కు   మంచి మాటల్ు 
చెపేపందుకు  అసల్ు  పరియతినుంచనే  కూడదు. 

అట్లింటి   పరియత్నుం   ఏమైనా   చేశామంటే 
త్పపకుండా   కష్టూల్ు   పైన   పడతాయి.

సరే  ,  ననును    ఆ  విధంగా  తిటిటూ,  ఆ  పక్షుల్నీను 

ననును    కళ్లిరరి   జేసి   చూసూత,  రోషంతో 
కరకుదల్న   మాటల్ు  చాల   మాట్లిడాయి. 

"ఓరేయ  !  దురామరుగుడా!  నీకు   మతి 
చల్ంచింద్.  అందుకనే    మీ  రాజు   వెైభవానిను 
గోరంత్ల్ు   కొండత్ల్ు   చేసి   చెపపటం 
మొదల్ుపట్టూవు.   అంత్టితో    ఆగక, 

భయం   ఏ  మాత్రం    లేనటులి   మమమల్ను  , 
మాదశానిను  క్ంచపరచావు. నీద్  పాపపు   బుద్ధ. 
దనిను    పోనిచుచికునానువు    గాదు.   నీ 
వాళ్ళలింకాని   మాలంటి    వాళ్ళలిను    పటుటూకునును  
సహజదష్ల్ు  అసల్ు  ఏనాటికెైనా 
విడిచిపోతాయటరా?  

పకపాత్    బుద్ద  తో   నీ   బురరి   శూనయాం 
అయిపోయి  ఉననుద్.  నీ  మనసులోని   వెల్తిని 
అందరికీ   చెపిప   తేటతెల్లిం   చేసుకునానువు, 

అందరికీ   గౌరవపాత్ురిడెైన     చిత్రవరుణడ్    నీ 
కంటిక్    కూడా   ఆనలేదు    కదూ!  వయాతిరేక 
బుద్ధ    ఉననువాళ్ళలికు   పూజనీయుల్ు    కూడా 
త్కుకవగానే    తోసుతంట్రు.  అనుభవ 
శూనుయాడివి   అవవటం    చేత్,  నువువ    నీకంటే 
పదదవాళ్ళలిను   తీసి పారేసి   మాట్లిడ్త్ుంట్వు. 
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నీక్ంత్   దుషటూత్వం  పనిక్రాదు.   ఆకాశంలో 
తేల్య్డే    మబుబని   చూచి   పారిపోయే 
పిరిక్త్నం    హంసల్కు   సహజం.  అలంటి 
పిరిక్పందనేనా,   నువువ      సిగుగువిడిచి 
ఇంత్సపూ  "గొపప  పరాకరమవంత్ుడ్"  అని 
వరిణంచింద్?!  అంత్   పిరిక్    దనిక్ 
రాజాయాధికారానినుచిచిందెవరు?   ఇచిచినా, 

అత్ను   ఆ   రాజయాభారానిను    ఎల 
మోసుతనానుడ్?!  ఎవరిక్  ఏ పని  చేపటేటూ    అరహత్ 
ఉంద,  వాళ్లి    ఆ   పనిని   చేపట్టూల్. 

అట్లికాకపోతే    నవువల్పాలైెపోతారు. 

మబుబలోలి   నీటిని  చూసి  ,  చెరువులో   నీళ్ళలిను 
ఖాళీ   చేసుకునేంత్   తెల్విమంత్ుల్ు   ఇకకడ 
ఎవవరూ   లేరు.   మీ   రాజులంటివాళ్ళులి 
వెయియామంద్     కల్సినా   మా   రాజుకు   సాటి 
రాగల్రా?  చాల్ుచాల్ు!   నీ   గొపపల్ు 
చెపుపకోవటం   మానెయియా.    మాకుకాదు; 
నీకే    మేం    ఒక    హితోపదశం    చేసాతం.  నీతి 
ఉననువాడివెతైే    మా   మాటను    విని,   ఆ 
పరికారంగా  చెయియా .  
మీ   రాజులంటి    వాళ్ళలిను    నూరుగురిని 

కాపాడగల్  సమరధత్   మారాజుకు   ఉంద్.  మా 
మాటవిని,  నువువ,   మీ   రాజు   కూడా   మా 
పరిభువుని  ఆశరియించుకొని  బరత్కండి" 

అని  ఆ పక్షుల్నీను   త్మరిని  నింద్ంచేటపుపడెైతే, 

ఇక   నేనేం   చెపపను?  నాకు    ఆకాశానీను 
భూమినీ  ఒకక  గురికకలో  మింగెయ్యాల్ననుంత్ 
కోపం  వచిచింద్.  

అయినపపటికీ    నేను    ముందువెనుకల్ు 
ఆలోచించి,   చేసదమీ    లేక,   ఆ   కోపం 
మొతాతనీను    మనసుసలోనే    అణ్చుకొని, 

పొంగివసుతనను     పరుషపు   మాటల్ు 
నాల్ుకదటకుండా   తొరిక్కపటిటూ,  కొంత్ 
శాంత్ం   అవల్ంబిసూత,   మనసుసలో 
భయపడ్త్ూనే, లేని   గాంభీరయాం  తెచుచికొని 
అనానును-  "ఆ c  ఇవెకకడి    మాటల్ు!? 

మీరందరూ    కల్సి   గౌరవంకొదీద   పారిరిధంచి 
అడిగినటలిడిగితే  ,  లోక  రీతిలో    ఏద్మంచిద 
దనిను,   నాకు   తోచినటులి    చెపాపను.   మీ 
మనసుకద్   నచిచిచేసత     మేల్ు;  చేయకపోతే 
ఇంకా  మేల్ు-   అంతేకానీ,  ఇంత్ మాతారినికే 
కోపం  తెచుచికొని,  ఇల  పదధతి   కాని  మాటల్ను 
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నోరు   జారనివవటం    సరెైన   విధానం   తెల్సిన 
మీలంటి   వారిక్   ధరమమో?!   మా   రాజు 
గొపపదనానిను    వరిణంచేందుకు    మీరు   ఏపాటి 
వాళ్ళులి?  అసాధారణ్మైన   గౌరవమూ, 

ఉదరత్వమూ  కల్   మా  రాజుని   ఎందుకు  , 
ఇల   నిష్కరణ్ంగా   త్ూల్నాడి,  లేని  పాపం 
మూట గటుటూకుంట్రు?  పరిపంచంలో  మంచి 
వారిని   తిటటూట్నిను    మించిన    పాపం   వేరే 
ఉంటుంద?   వృధాపరియ్స   వదుద  -  నోటి 
చేటు   ఎందుకు  ?  నా   మాట  విని   ఇకనెైనా 
మృదుమారాగునిను   అవల్ంబించండి. 

మాటలోని    పరుషత్వం   ఎంత్   గొపపవారికెైనా 
లోకంలో   కష్టూల్నే    తెచిచిపడ్త్ుంద్.  రాళ్ళులి 
రువేవవాడి    పైక్    ఎవవరూ   పూల్ు   విసరరు! 

కాబటిటూ   నేను   కూడా   మిమమల్ను   ఒక   సంగతి 
అడగవల్సి     వసుతననుద్  -  తెైత్కకలడే 
పిటటూకొకదనిక్      మీ   పక్షిరాజాయానిను    య్వత్ుత 
కటటూబెటిటూన   ఆ   తెల్విమంత్ుడెవరో    చెపపండి 
ముందు, మరి" అనానును.
ఆ-నా   మాటల్ు   నోటలి    ఉననువి    ఉననుటులి 

ఉండగానే   వాటిలోని  దుషటూకాక్  ఒకటి  కోపంతో 
కనుసైగ చేయటం; దనిను  గరిహించిన ఆ  అడవి 
పక్షుల్నీను   చెల్రేగి   పోరాట్నిక్   ద్గటం 
జరిగిపోయ్యి. 

"గౌరవానినుచేచి   చోట   శాంత్ము, అగౌరవమైన 
చోట   పరాకరమము   గొపపవారిక్   అల్ంకారం  " 
అని  పదదల్ు  చెబుత్ుంట్రు   కద;  ఆ  సంగతి 
గురుత      చేసుకొని,   నేను   కూడా 
వెనుకంజవేయకుండా  యుదధనిక్  సిదధపడి 
నిల్చాను.."  అని  అద్  ఇంకా  ఏద 
చెపపబోయింద్.  అంత్లో   హంసరాజు  నవివ, 
ఇల అననుద్-   (త్రావతి  కథ  మళీళు...)   
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సో మ రి పో త్ ు  క థ
"దవుడ్  పిశాచానిను  ఎందుకు  పంపించాడ్?  సోమరిక్  పని  చేసి  పటటూమని.  మరి  ఒకసారి  సోమరిత్నం  
వద్ల్పోయ్క ఇక పిశాచం అకకడ ఉండి ఏం చేసుతంద్? అందుకని వెళ్ళుపోయిందననుమాట!"..

రచన:  పి.మైనా,  ఆర.  సౌమయా,  త్రుణ  సూఫూరిత,  5 వ  త్రగతి,  పరిభుత్వ  పారిథమిక  
పాఠశాల్, గడడుం నాగేపల్లి, అనంత్పురం జలలి 

అనగనగా   గడడుంనాగేపల్లిలో  ఒక  రెైత్ు 
ఉండేవాడ్.  ఆ  రెైత్ుకు  ఒక  కొడ్కు 
ఉండేవాడ్.  ఆ  పిల్లివాడ్  చాల 
సోమరిపోత్ు.  అత్నిక్  ఏ  పని  చేయడానికీ 

ఇషటూం  లేదు.  ఎపుపడూ  నిదర 
పోవాల్నుకునేవాడ్. 

త్ల్లిదండ్రిల్ు  చెపిపన  చినను  పని  చేయడానిక్ 
కూడా   చాల  మొండికేసవాడ్.  ఇంటలి 
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వాళ్ళూళు,  ఊళ్ళు  వాళ్ళూళు  అందరూ  అత్నిను 
సోమరి  పోత్ు  అనేవారు.  అయినా  అత్నిలో 
మారుప రాలేదు.

ఒక సారి అత్డ్ దవుణణ పారిరిథించాడ్  -  త్నకు 
ఒక  సవకుణణ  పంపించమని.  'ఈ 
సోమరిపోత్ుకు  గుణ్పాఠం  చెపపడానిక్  ఇద 
మంచి  సమయం'  అనుకునానుడ్  దవుడ్. 

కొంచెం  ఆలోచించి,  ఒక  పిశాచానిను  అత్నిక్ 
సవకుడిగా  పంపించాడ్. 

ఆ  రోజు  రాతిరి  సోమరిపోత్ు  ఇంటిక్  పిశాచం 
వచిచి  త్ల్ుపు  త్టిటూంద్.  "అయ్యా!  దవుడ్ 
ననును  మీ  సవకుడిగా  ఉండమని  పంపాడ్. 

మీరు నాకేమి పని చెబితే ఆ పని చేసాతను," అని 
పిశాచం త్నని తాను పరిచయం చేసుకుననుద్. 

మరుసటి  రోజు  ఉదయం  నిదర  లేసూతనే 
సోమరిపోత్ు  సవకునిక్   చాల  పనుల్ు 
చెపాపడ్. రోజూ త్ల్లిదండ్రిల్ు చెపేప పనుల్నీను 
సవకుడి చేత్ చేయించాడ్. సవకుడ్ వాటిని 
చక  చకా  చేససాడ్.  ఇంకా  ఏం 
పనుల్ునానుయని అడిగాడ్. 

"మా నానను ఊరి చివర ఒక గుడిస కటిటూంచాడ్. 

దనిను శుభరం చేసి, అల్క్, సుననుం పూసి, ఇంటి 
చుటూటూ  కంచె  వేసి,  గేటు  బిగించి,  దనిను 
ఎవరికెైనా  ఎకుకవ  ధరకు  అమేమసి,  డబుబ 
తీసుకురా"  అనానుడ్.  ఆ  పనిని  కూడా 
సవకుడ్   తొందరగా  చేససాడ్.  'ఇంకేదెైనా 
పని  ఇమమని'  అడిగాడ్.  "సరే,  ఇపుపడ్ 
నువువ  పోయి  మా  ఊరి  చెరువులో  ఉండే 
మొసల్ని  చంపేసి  రా"  అని  పని  చెపాపడ్. 

పిశాచానిక్  ఆ  పని  ఎంత్  సపు?  చెపీప  చెపపగానే 
పూరిత చేసుకొని వచిచింద్.

ఇల  సోమరిపోత్ు  యజమాని ఏ పని చెపిపనా 
పిశాచ  సవకుడ్   తొందరగా   పూరిత  చేససి, 

'ఇంకా పని చెపపండి'  అని  అడ్గుత్ునానుడ్. 

సాయంత్రం  అయేయాసరిక్   పనుల్ు  చెపపడానిక్ 
కూడా  విసుగేసింద్  సోమరిపోత్ుకు.  దీని 
బదుల్ు  ఏదెనైా  పని  చేయ్ల్నిపించింద్. 

అంతే-  సోమరిపోత్ుక్  పని  చేదదమని 
అనిపించేసరిక్, పిశాచం కాసాత  మాయమైంద్. 

సోమరిపోత్ుకు  బుద్ధ  వచిచినందుకు  అత్ని 
త్ల్దండ్రిలే  కాదు,  దవుడ్  కూడా 
సంతోషంచాడ్. 
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సీ తా కో క చి ల్ ు క  గ ర వ ం
సకరణ్: యం. భువనేశవరి, 7 వత్రగతి, విజడుమ్సూకల్, గుడిపాల్, చిత్ూతరుజలలి.

అడవిని ఆనుకొని   ఒక గులబి తోట ఉండేద్. 

అకకడ  ఒక   సీతాకోకచిల్ుక  ఉండేద్.  అద్ 
చాల  అందంగా,  రకరకాల్  రంగుల్తో 
ఉండేద్.  దని  రెకకల్ు  అనేక  రంగుల్తో 
మరిసిపోత్ూ  ఉండేవి.  అయితే  ఆ   అందం 
దనిక్   ఎకకడ  లేని  గరావనిను  తెచిచిపటిటూంద్.  ఆ 
గరవంతో   దని  మూరఖుత్వమూ 
పరిగిపోయింద్. 

ఒక   రోజు   ఆ  తోటలోక్   ఒక  ఏనుగుపిల్లి 

వచిచింద్.  సీతాకోకచిల్ుక   ఏనుగు  చెవి  మీద 
వచిచి వాల్ంద్. 

"ఎవరు నా చెవిమీద ఉననుద్?" అననుద్  ఏనుగు. 

"నేను  ఎవరినో  కూడా   తెల్యద,  నీకు?! 

నేను   దశ  దశాల్కే   అందగతెతను.  అందమనై 
సీతాకోకచిల్ుకను నేను!" అని సీతాకోకచిల్ుక 
బదుల్చిచింద్. 

అపుపడ్  ఏనుగు  చాల  సంతోషంగా   ఓ“  
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నువావ!  నినును  కల్ుసుకోవటం  నిజంగా  నా 
అదృషటూం. నిజానిక్  మన ఇదదరం ఒకటే: నాకూ 
తొండం ఉంద్;  నీకూ  తొండం  ఉంద్.  నేనూ 
శాకాహారినే,  నువ్వ  శాకాహారివే.  మనం 
ఎంచకాక   కల్సి  మల్సి  ఆడ్కోవచుచి 
ఎపుపడూ.  ఏమంట్వు?" అననుద్. 

అపుపడ్  సీతాకోక  చిల్ుక   త్న  తొండానిను 
అటూ   ఇటూ  తిపుపత్ూ,  రెకకల్ను 
రెపరెపలడిసూత,  చాల  గరవంగా- "ఏనుగూ, 

నువెవకకడ?  నేనెకకడ?  నేను  పువువల్లోని 
తేనె  తారిగగల్ను, గాల్లో ఎగరగల్ను, నీకంటే 
ఎంతో  అందంగా  ఉంట్ను.  నాతో  కల్సి 
ఉండట్నిక్  నీకు  ఏం  గొపపత్నముందని?" 

అననుద్.  

ఈ  మాటల్ు   విని   ఏనుగు  కోపపడలేదు. 

"అవును  సీతాకోకచిల్ుకా,  నువువ   నాకంటే 
ఎంతో గొపపదనివి. గొపప వాళ్ళళుతో  సనుహం చేసత 
మంచిద్  కద,  అందుకనే  నేను  నీ  సనుహం 
కోరాను"-అని   ఏనుగు  అనేసరిక్, 

సీతాకోకచిల్ుక  గరవం ఇంకా పరిగిపోయింద్. 

అంత్లో  ఉననుటుటూండి  ఒక  పదదగాల్   వచిచింద్. 

గాల్క్  త్టుటూకోలేక    సీతాకోక  చిల్ుక   బరురిన 
కొటుటూకు  పోయింద్.  కొంచెం  ఉంటే  అద్ 
ఎదురుగా  ఉనను  ముళ్ళళు  కంచెలో 
ఇరుకుకపోయేద.  అందమనై  దని  రెకకల్ు 
చినిగి  పీల్కల్యేయావే.   భయంతో 
సీతాకోకచిల్ుక,  "కాపాడండి,కాపాడండి" 

అని  అరవటం,  మరుకణ్ం   ఏనుగు   త్న 
తొండంతో   దనిను  పటుటూకొని  కాపాడటం- 

రెండూ ఒకేసారి జరిగాయి.  

సీతాకోకచిల్ుకకు  త్న  పరిమిత్ుల్ు 
తెల్సాయి.  బుద్ధ  వచిచింద్.  ఇక  మీద 
ఎపుపడూ   త్న   అందనిను    గరవంగా 
మారుచికోకూడదని  అనుకుంద్.  ఏనుగుతో 
సనుహం  చేసింద్.  అటుపైన   ఏనుగు,  సీతాకోక 
చిల్ుక   రెండూ  సంతోషంగా  రకరకాల్ 
ఆటలడ్కునానుయి. 
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గా డి ద  త్ న ు ను ల్ ు
రచన: ఎస. మౌనిక, 8 వ త్రగతి, జ.ప. ఉననుత్ పాఠశాల్, చెనేనుకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జలలి

అనగనగా  ఒక  అవవ  ఉండేద్.  ఆ  అవవకు  ఒక 
మనవరాల్ు.  ఆ  పాపకు  ఒక  రోజు  పాయసం 
తినాల్నిపించింద్.  వెంటనే  అవవ  దగగురకెళ్ళు, 
"అవావ!  అవావ!  నాకు  పాయసం 
తినాల్నుంద్.  పాయసం  చెయయావా!"  అని 
అడిగితే, "అయ్యా! మనింటలి పాయసం చేసక్ 
కట్టూల్ు లేవే! నీవు అడవికెళ్ళు కట్టూల్ు తేపో, నీకు 
పాయసం చేసి పడతాను!" అని అవవ చెపిపంద్. 

పాప  అడవిక్  వెళ్ళుంద్.  ఒక  చెటుటూ  మీద్కెక్క 
ఎండ్ కొమమల్ు కొటుటూకుంట్ ఉంద్. 

అద  సమయ్నిక్,  వాళ్ళళు  ఊళ్ళు  గాడిద  ఒకటి 
త్పిపంచుకొని  వచిచి  అడవిలో  మేసాత  ఉంద్. 

అంత్లో  ఒక  నకక  అకకడిక్  వచిచింద్.  దనిక్ 
చాల  ఆకల్గా  ఉంద్.  "నా  అడవిలోకొచిచి 
మేసుతనానువా!  నినును  ఇపుపడే  తినేసాతను 
చూసుకో!" అని నకక గాడిదతో అనింద్. 
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గాడిద  కొంచెం  ఆలోచించి,  "దనిదముంద్లే 
నకక   బావా!  నువువ  ననును  తింట్నంటే  ఎంత్ 
భాగయాం!  అయితే  నేను  ఇపుపడ్   బాగా  మేత్ 
మేసి  ఉనానును  కద,  చాల   బల్ంగా  ఉనానును. 

మరి,  నువేవమో  చాల  ఆకల్తో,  బల్హీనంగా 
ఉనానువు.  అందుకని,  మొదట  నువువ   ననును 
మూడ్  త్నునుల్ు  త్నానువంటే   నా  బల్ం 
పోత్ుంద్.  ఆ  త్రావత్  నేను  నినును  మూడ్ 
త్నునుల్ు  త్ంతాను.  దంతో  నీకు  ఆకల్  బాగా 
పరుగుత్ుంద్.  అపుపడ్  నువువ  ననును 
తినానువంటే చాల బాగుంటుంద్" అని  నకకతో 
చెపిపంద్. 

తెల్వి త్కుకవ నకక  సంతోషంగా సరేనననుద్.

అనుకునను  పరికారమే  ముందు   నకక  గాడిదను 
మూడ్  త్నునుల్ు  త్నినుంద్.  గాడిద  ఒంటి 
ముందు  నకక  శరీరం  ఏపాటిద్?  గాడిదకు 
ఏమాత్రం దెబబ త్గలేలిదు. 

అటుపైన   "ననును  నువువ  మూడ్  త్నునుల్ు 
త్నేనుశావు  గద!  నా  బల్ం  అంతా 
త్గిగుపోయింద్.  ఇపుపడ్  నేను  నినును  త్నానుల్, 

నీ  ఆకల్  పరిగేందుకు"  అని   గాడిద  వెనక్క 

తిరిగింద్. 

"వెనకెకందుకు  తిరుగుత్ునానువు?"  అని  నకక 
అనేంత్లోనే  గాడిద  త్న  వెనక   కాళ్ళళుతో  ఒకక 
త్నును  త్నేనుసరిక్,  నకక  చాల  దూరం  ఎగిరి 
పడింద్. "ఇంకా  రెండ్  ఉనానుయి  ఆగు"  అని 
గాడిద   వెళ్ళు  రెండో  త్నును  త్నినుంద్.  ఆ  త్నునుక్ 
నకకక్  నకతారిల్ు  కనిపించాయి.  అంత్లో 
గాడిద  పరుగెత్ుతకొచిచి   మూడో  త్నును 
త్నేనుసరిక్,  నకక  ఎగిరి  వెళ్ళు  పాప  ఉండే 
చెటుటూకాడ   పడి  మూల్గటం మొదల్ు పటిటూంద్. 

ఇక  నకక  భయం  లేదని,  గాడిద  అకకడే 
హాయిగా మేసుకుంటూ ఉండింద్.

ఇక  అకకడ  చెటుటూ  క్ంద  కూర్చిని  నకక 
మూల్ుకుకంటూ,  "గాడిద  ననును   మొదటి 
సారి  ఇకకడ   త్నినుంద్,  రెండో  సారి   ఇకకడ 
త్నినుంద  .  .  .  "  అని  లెకక  పటుటూకుంటూ 
ఉంటే, చెటుటూ పైనునను పాప  విని పక పక నవివంద్. 

అపుపడ్  నకకక్  చాల  అవమానం  అయియాంద్. 

అద్  పళ్ళుళు  బయటపటిటూ   పాపని  బెద్రిసూత  "ఈ 
విషయం  గానీ  నువువ  ఊరోలి  ఎవరికెైనా 
చెపాపవంటే,  నినును  చంపి  తినేసాతను- 
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చూసూతండ్"  అని  బెద్రించి  అకకడి  నుండి 
వెళ్ళు పోయింద్.

పాప  కట్టూల్తో  ఇల్ులి  చేరుకుంద్.  అవవ 
పాయసం  చేసాత  ఉంటే  పాప  మాత్రం  ద్గుల్ుగా 
కూరుచింద్. అవవ పాయసం ఇసత తాగింద్ గానీ 
పాప  ముఖంలో  సంతోషం  లేదు.   పాపను 
చూసి   అవవ  "ఎందుకమామ  అంత్  ద్గుల్ుగా 
ఉనానువు?"  అని  అడిగింద్.  అవవ  ఎనిను  సారులి 
అడిగినా బదుల్వవలేదు. "పాపా! నీకు పావల 
ఇసాతను,  చెపుప  . . .  అరధ  రూపాయి  ఇసాతను, 

చెపుప  . . .  రూపాయి  ఇసాతను  ,  చెపుప  . . . 
రెండ్  రూపాయల్ు  ఇసాతను,  చెపుప   "  అని 
అవవ  బతిమాలేసరిక్,  పాప  జరిగిందంతా 
చెపేపసింద్. 

అద్  వినను  అవవ  కూడా  పకపకమని  గటిటూగా 
నవివంద్.  ఆ  నవువ  విని  ఊరోలి  ఉనను  వాళ్ళళుంతా 
వచిచి  'ఏమయిందవావ'  అని అడిగితే  విషయం 
మొత్తం చెపేపసింద్ అవవ! 

త్నకు  జరిగిన  అవమానం  గురించి  ఊరోలి 
వాళ్ళళుందరికీ  తెల్సి  పోయిందని  ఇపుపడ్ 
నకకకు  తెల్సిపోయింద్.  దనిక్  ఇపుపడ్ 
పాపమీద విపరీత్మైన కోపం వచేచిసింద్. "నేను 
చెపొపదదంటే  అందరికీ   ఎందుకు  చెపాపల్?" 

అని, అద్ ఆ రోజు రాతిరి   పాప ఇంటిక్ వచిచింద్. 

నకక వచేచి సమయ్నిక్ పాప ఒక మంచం మీద 
పడ్కొని  ఉంద్;  పరికకనే   అవవ  ఇంకో  మంచం 
మీద  పడ్కొని  ఉంద్.  నకక  ఏమాత్రం  అల్క్డి 
చెయయాకుండా,  పాప  పడ్కునను  మంచానిను 
ఎత్ుతకొని  అడవి  వెైపు  పోతా  ఉంద్.  కొంచెం 
దూరం  పోయ్క  పాపకు  మల్కువ  వచిచింద్. 

పరికకన  చూసుకుంటే  అవవ  లేదు!  వెంటనే 
పాపకు  విషయం అరథిమయిపోయింద్.  

ఏం  చెయ్యాల్  అని  ఒకక  నిముషం  ఆలోచించి 
"అబోబ! ఎనిను గాడిదల్ునానుయ్ ఇకకడ!" అని 
గటిటూగా  అరిచింద్  తెల్వెైన  ఆ  పాప.  అద్  విని, 

మంచానిను  క్రింద పడేసి, నకక పరుగో పరుగు!
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చే య గ ల్ ం  
రచన: ఆర.చందరశేఖర,10 వత్రగతి, నందన గారిమీణ్ పాఠశాల్, చౌడవరం, గుంటూరు.

కొత్తపల్లిలో   చందరశేఖర  ,  రాకే ష్   అనే   ఇదదరు 
సనుహిత్ుల్ు   ఉండేవాళ్ళుళు.   వాళ్ళుదదరూ 
ఎపుపడూ   కల్సి   ఆడ్కునేవాళ్ళుళు.  అయినా 
వాళ్ళుదదరి  మనసతతావల్ూ  చాల  భిననుంగా 
ఉండేవి.  ఏ  పనెైనా  సరే,  చెయ్యాల్ంటే  చాల్ు- 
రాకేశ్కు  వెయియా  ఆలోచనల్ు  మొదల్యేయావి. 

ఇంకా  మొదలైెనా   పటటూకుండానే   'ఆ  పని 
అవుత్ుంద,  కాద'  అని  గబగబా 
ఆలోచించేసవాడ్;   వెంటనే  'అవవదు'  అని 

తేలేచిసవాడ్  కూడా.  చందరశేఖరదమో  పోటీ 
త్త్వం.  ఎవరెనైా  'పని  అవవదు'  అనానురంటే 
చాల్ు- 'అవుత్ుంద్' అని చేసి చూపించే రకం.

కొత్తపల్లిలో    పదదకొండ   ఉంద్  కద,  ఆ 
కొండమీద  రకరకాల్  పండలి చెటులి   ఉంట్యి. 

ఒకసారి   వేసవికాల్ం   వచిచింద్.  పిల్లిల్ందరూ 
రోజూ  కొండ  ఎకేకందుకు  పోత్ునానురు. 

చందరశేఖర   ,  రాకే  ష్తో   అనానుడ్. "ఒరేయ! 
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కొండ  మీద  చాల  మామిడి  చెటులి  ఉనానుయి 
కద!  వేసవికాల్ం  వచిచింద్.  మామిడి  చెటలిక్ 
బాగా   మామిడికాయల్ు   కాసాయట; 

అందరూ  చెపుపకుంటునానురు.  రోజూ 
ఎవరెవరో  కొండనెక్క  మామిడి  కాయల్ు 
కోసుకొచుచికుంటునానురు.  మనంకూడా 
వెళ్ళు  తెచుచికుందం  పా!" అని. 

రాకేశ్  అనానుడ్  "ఒరేయ!  కొంచెం  తెల్విగా 
ఆలోచించు.   ఊరికే  ఎందుకు,  శరిమ 
పడతావు?  రోజూ  ఎందరెందరో   పిల్లిల్ు  వెళ్ళు 
మామిడికాయల్ు  కోసుకొచుచికునానురు. 

ఇపుపడ్  అకకడ  ఒకక కాయకూడా  ఉండదు. 

మనం  ఎకీక   పరియ్జనం  ఉండదు.   ఇంక, 

మన  కాళ్ళుళు  చూడ్-  ఎంత్  బల్హీనంగా 
ఉనానుయ్!  మనకు   కొండ  ఎకకటమే   రాదు 
అసల్ు. ఒకవేళ్ళ మనం  కషటూపడి కొండ  ఎక్కనా, 

ద్గటం  రాక  అవసథిల్  పాల్వుతాం.  అందుకని 
ఇదంతా  మానెయ.  కావాల్ంటే  ఎవరినెైనా 
అడిగి  కొనిను  కాయల్ు  తెచిచిపటటూమందం" 

అని.

చందరశేఖర  ఎంత్  చెపిపనా  వినలేదు  రాకేశ్. 

అయితే  అద  సమయ్నిక్  రాకేశ్  వాళ్ళలి 
మామయయా  ఒకాయన  ఊరినుండి  వచిచి, 

సంగత్ంతా  వినానుడ్.   "మీరెైనా 
చెపపండంకుల్!  ఏం చేదదమనాను వీడ్ అడడుమే 
చెబుత్ుంట్డ్  ఎపుపడూ"  ఫిరాయాదు  చేశాడ్ 
చందరశేఖర.   "వాడ్  అంత్గా 
చెబుత్ునానుడ్గా  ,  పోయి  చూడరాదురా, 

రాకేశ్!" అని మామయయాకూడా అనానుక, రాకేశ్ 
అయిషటూంగానే బయల్ు దరాడ్. 

ఇదదరూ  కల్సి  కొండ  ఎకకటం  పారిరంభించారు 
.   సగం   కొండ   ఎకకగానే   రాకే  ష్కు    కాళ్ళళు 
నొపుపల్ు  మొదల్య్యాయి. 

"ఒరేయ!  కొండ   మీద   మామిడి   కాయల్ు 
ఉనానుయ్  ,  లేవ?  మనక్   తెలీదు   కద?! 

నువేవమో  'బాగా  కాసాయి'  అంటునానువు. నీ 
మాటల్ు   నేను  ఎల   నమమను?  నాకు  కాళ్ళుళు 
విరిగిపోత్ునానుయి.  నేను   ఇంక   నడవలేను 
బాబూ" అంటూ  అకకడే  ఒక  చెటుటూక్ చేరగిల్ 
బడాడుడ్ రాకేశ్. 

సరిగాగు  అద  సమయ్నిక్  నాగుబాబు 
వాళ్ళుదదరినీ  దటుకొని  పోత్ునానుడ్.   వాడ్ 
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కూడా  వీళ్ళుదదరి  త్రగతే.   బకకగా,  పీల్గా, 

బల్హీనంగా  ఉండే  నాగుబాబంటే  త్రగతిలో 
అందరికీ  అల్ుస.   "ఒరేయ!  నాగూ! 

ఎటురా, పోత్ునానువ!" పిల్చాడ్ చందరశేఖర.

నాగుబాబు  వీళ్ళళుని  చూడనటేటూ  పోత్ునానుడ్ 
"నుల్గకక  ఎనునే..నుల్గకక  ఎనునే"  అని 
ఏదమంత్రం చదువుకుంటూ.  

"ఒరేయ!  ఎటురా?"  అని  మళీళు  కేక  వేసిన 
మీదట,  వాడనానుడ్  "పైక్..నుల్గకక 
ఎనునే.." అని. "నువువ  పైకె ఎకుకత్ునానువా? 

నీకు  అంత్బల్ం  ఎకకడినుండి  వచిచింద్?" 

అడిగాడ్ రాకేశ్.  

వాడ్  ఒకసారి  ఆగి,  "మీ  మామయేయా  కద, 

నాకు  ఈ  మంత్రం  చెపిపంద్!  లేకపోతే  నేను 
ఇంత్  పైక్  ఎల 
ఎకాకననుకుంటునానువు?..నుల్గకక ఎనునే  " 
అనానుడ్. 

రాకేశ్  ముఖం  ఒకకసారిగా  విపాపరింద్. 

"ఆగురా,  నేనూ  వసాతను.   మామయయాకు 
మంతారిల్ు వచచిని నాకు చెపపనే లేదు.  ఏంట్ 
మంత్రం?..  నుల్గకక  ఎనునే"  అంటూ 

త్నూ లేచి నాగు వెంట పరుగెతాతడ్.

అటుపైన  వాళ్ళుళు  ముగుగురూ  మంత్రం 
చదువుకుంటూ  చాల  సుల్భంగా 
కొండనెకేకశారు!

చూడగా అకకడ   చెటలిక్  చాల  కాయల్ు ఉనెనుై. 
ముగుగురూ  కల్సి  సంతోషంగా  త్మకు 
తోచిననిను  కాయల్ు  కోసుకొని  తినానురు. 

ఇంకొనిను  కాయల్ను  మూటగటుటూకునానురు; 

ఇంటిక్ తెచుచికునేందుకు.  

"కొండ  ద్గటం  చాల  కషటూంరా!  మోకాళ్ళుళు 
నొపుపల్ు  పుడతాయి.   నేను  ద్గలేను 
అనిపిసుతననుద్.  ఇకకడే  కూరుచింట్ను" 

అనానుడ్ రాకేశ్, సరిగాగు ద్గే సమయ్నిక్.

"మామయయా  దనికీ  ఒక  మంత్రం  చెపాపడ్రా- 

'నునే  గద్  నుల్గ'-  ఒక నూట  పదహారు సారులి 
జపించేసరిక్  ద్గేసాతం  అనానుడ్.  రా,  ఇంక" 

అని బయల్ు దరాడ్ నాగ.

చూసూతండగానే   మిత్ురిల్ు  ముగుగురూ  కొండ 
ద్గేశారు.

"మంతారిల్ు  భలే  పని చేశాయి  నీకు  మంతారిల్ు 
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వచచిని  నాకు  చెపపనే  లేదమి,  మామయ్యా?" 

అడిగాడ్ రాకేశ్, మామయయాని చూడగానే.

మామయయా నవివ, "దనిదముంద్రా,  మీరూ 
చెయయాచుచి  మంతారిల్ు-  ఏ  పనికెైనా  పనికొచేచి 
మంత్రం  ఒకటి  ఉననుద్  నా  దగగుర-  చెపపనా?" 

అనానుడ్.

చందరశేఖర  అరిచాడ్-  "నాకు  తెల్ుసు 
మామయ్యా!  నేను  చెబుతాను- 'నునే  యచే 
నుల్గ!' అంతేనా?" అని.  

మంతారిలోలి  క్టుకు  అరథిమనై  రాకేశ్,  నాగల్ు 
కూడా నవావరు.

మామయయా   వాళ్ళళుని   మచుచికుని  చెపాపడ్- 

"అంతేరా!  "నేను  చేయ  గల్ను"  అని 
అనుకుంటే  మనం  దనెనుైనా  సాధిసాతం. 

అవసరమతైే దనేను మారిచి  'నునే యచే నుల్గ' 

అని  మంత్రంగా  చేసుకోవచుచి!"  అనానుడ్ 
నవువత్ూ.

అటుపైన  రాకేశ్   ఈ  మంతారినిను  బాగా 
వాడినటులినానుడ్;  వాడిలో   ఎంత్  మారుప 
వచిచింద  చెపపలేం!  అపపటినుండి  కొత్తపల్లి 
బడి  పిల్లిల్ంతా    ఏ   పని   చెపిపనా    'మేము 
చేయగల్ం'   అంటూ   ఆ   పనిని    పూరిత 
చేససుతనానురు!
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1.  దహమంతా కళ్ళుళు ఉండ్ను కాని దవేందురిడిని గాను.  నరుడి  తోడ్ లేక 
నడ్వలేను నేను పారిణని కాను.  పటిటూ పారిణాల్ు తీసాతను.  నేనెవరిని నేనెవరిని?

2.  చల్లిని బంతి తెల్లిని బంతి అందని బంతి ఏమిటద్?

సకరణ్: పరిమీల్, మూడవ త్రగతి,  చెనేనుకొత్తపల్లి. (జవాబుల్ు: 43వ పేజీలో...)
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మ న స ు   మా రి చి న   దొ ం గ  
రచన: 6, 7, 8, త్రగత్ుల్  పిల్లిల్ు, అభాయాసవిదయాల్యం, విజయవాడ. 

అనగా   అనగా   సీతాపురంలో   పవన  అనే   ఒక 
అల్లిరి   పిల్లివాడ్   ఉండేవాడ్.  వాడి    అల్లిరిక్ 
అంత్ు  ఉండేద్  కాదు.సకై్ల్  తొకుకత్ూ  చినను 
పిల్లిల్ను   భయపటేటూవాడ్,అందరినీ  కొటేటూవాడ్, 

సూకల్ు    ఎగొగుటిటూ      రోడ్డు     మీద   గోలీల్ు 
ఆడేవాడ్.  తోటలోలి      జామకాయల్ు 
దొంగత్నం  చేసవాడ్. 

ఒక    రోజు   వాడ్   దొంగత్నం    చేసూత, 

తోటమాల్క్   దొరిక్పోయ్డ్.  తోట  మాల్ 
వాడిని  పటుటూకొని   బాగా   కొట్టూడ్.  ఆ   రోజు 
నుంచి   పవన  ఇంకా  మొదుద బారిపోయ్డ్- 

మరినిను    దొంగ     పనుల్ు   చేయటం 
మొదల్ుపట్టూడ్. 

ఇల   వాడ్   దొంగిల్ంచిన    వసుతవుల్ు, 

డబుబల్ు   అనినుటినీ   వాడ్  చెరువు  గటుటూన  ఒక  
చెటుటూ    క్రింద    గుంత్   త్వివ    పాతిపటేటూవాడ్. 
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కొత్తగా  తెచుచికునను   వాటిని   పాతిపడ్త్ునను 
పరితిసారీ   త్న   సంపద   మొతాతనీను  ఒకసారి 
చూసుకొని   మురిసి పోయేవాడ్. 

ఒక   రోజు   అల  దొంగ  సొత్ుతను 
పాతిపటుటూత్ునను    పవన   మడకు   చల్లిగా   ఏద 
త్గిల్ంద్..చూడగా    అద్   ఒక   కతిత!  బురరి 
మీసాల్ు   పటుటూకొని,  కండల్ు   తిరిగిన 
గజదొంగ   ఒకడ్   వాడి   వెనకాలే  నిల్బడి 
ఉనానుడ్. 

"మరాయాదగా   ఆ  డబబంతా    ఇచేచియ" 

అనానుడ్  దొంగ. 

పవన   భయంతో    వనణక్  పోత్ూ     త్న  
డబుబను , సామానలిను   అనినుటినీ  దొంగ  కాళ్ళళు 
ముందు  పడేశాడ్. 

"ఒరేయి    పిలలిడా    ఇవనీను   నీకెకకడివి?  ఇంత్ 
డబుబ    ఉందంటే    నువువ    కూడా    నాలగే  
దొంగవి   అయుయాండాల్.  నేను  ఇపపటికే   ఐదు 
సారులి    జైల్ుకు    వెళ్ళును,  ఈ   సారి   నువువ 
కూడా    వసాతవా, నాతో  ?" అడిగాడ్   దొంగ, 

మడ మీద కతితని  మల్లిగా  జరుపుత్ూ . 
పవన  నోటలించి  ఒకక   మాట   కూడా    రాలేదు. 

"బె...బె....బె....బె.."  అని    మాత్రం 
అనగల్గాడ్. 

దొంగ    గటిటూగా   నవువత్ూ    "ఒరేయ!  చినను 
దొంగ   సొముమ   పదద దొంగ   పాల్ు. ఇక  మీద 
నువువ   దచినదంతా   నాద!  హ  హహ  హహ  హహ    " 
అనానుడ్  సామానులి  మూట  కటుటూకుంటూ.  

పవన  బిత్తర   పోయి  చూసుతంటే   దొంగవాడ్ 
వెనక్క    తిరిగి    "ఒరేయ!  నా   మాట    విను. 

24



కొ త్ తప ల్ లి  న వ ం బ ర ు  2011

దొంగ   బత్ుక్క   అరథిం   లేదు. నువువ    కూడా 
నాలగా   త్య్రవవకు.  నువువ 
బాగుపడనంత్   వరకూ   నేను   మాత్రం    నినును 
వదల్ను-  నీ   దొంగ    సొముమ   అంతా   నాద! 

-గురుతంచుకో  !"   అని   నవువత్ూ   వెళ్లి 
పోయ్డ్. 

ఆ   త్రువాత్    పవన    దొంగత్నాల్ు 

మానేశాడ్.  బడిక్  వెళ్ళళుటంకూడా  మొదల్ు 
పట్టూడ్. కరమంగా వాడ్    చాల  మంచివాడ్ 
అయ్యాడ్. 

పవనను   మారచిడం   కోసం   దొంగ   వేషంలో 
వచిచిన    తోటమాల్   వాడిలోని    మారుపకు 
చాల  సంతోషంచాడ్.
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3.  జీడివారి కోడల్ు,సిరగల్ వారిక్ ఆడపడ్చు వయసులో  కుల్కే  వయ్యారి 
వెైశాఖ మాసరిలో వసుతంద్. ఏమిటద్? 

4. గూటిలో ఉంట్ము గువవల్ం కాము, చుటూటూ  కాపల ఉంటుంద్ కాని 
రాజుల్ు కాము,నాయాయధరామల్ు  తెల్సినా  నాయాయమూరుతల్ం కాము, ఎవరు 
మేము ఎవరు?

5.  సననుని దంతాల్ునానుయి కాని ఎల్ుకను కాను, కుచుచితోక నాకుననుద్ కాని 
నకకను కాను, చేసితిని  శ్రిరామునిక్  సాయం కానీ కోతిని కాను మరినేనెవరిని?

సకరణ్: పరిమీల్, రామచందర, 3వత్రగతి, చెనేనుకొత్తపల్లి.       (జవాబుల్ు: 43వ పేజీలో..)
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రో డ్ డుప ైన  ధ ర మ ం  
చినను కథ; కథనమూ ఏమంత్ గొపపగా లేదు..కానీ చివరోలి వాడిన పదద వాకాయాల్ు మా మనసుల్ను  కద్ల్ంచాయి.. 

చద్వి మీకెల అనిపించింద చెపపండి...

కొత్తగూడెంలో  నవంబరు  2010 లో  జరిగిన  'బాలోత్సవం'  సీనియరస  విభాగంలో  మొదటి  బహుమతి  
పొంద్ంద్ ఈ కథ-  రచన: ఆర.సాయికుమారి, 9 వ త్రగతి, తిరివేణ సూకల్ు, కొత్త గూడెం.

ఒకానొక  ఊరిలో  ఒక  కుటుంబం. 

ఆకుటుంబం  చాల  బీద  కుటుంబం. 

రాజయయా   చెపుప  ల్ు   కుటుటూకుంటూ 
కుటుంబానిను   పోషంచేవాడ్.  వాళ్ళలి    పిల్లిల్ు- 

సరళ్ళ,  రాజు-  ఇదదరూ  చాల  చురుకెైనవాళ్ళులి. 
కానీ   పేదరికం  మూలన,  వాళ్ళుదదరికీ 

చదువుకొనేందుకు  వీల్యేయాద్  కాదు.  రోజూ 
కూల్క్ పోవల్సి వచేచిద్.

ఒకరోజు    ఆ   ఇదదరు   పిల్లిల్ు, "నానాను!  మన 
కుటుంబం    ఇట్లి    ఉండట్నిక్  కారణ్ం 
ఏమిటి?  మన   జీవితాల్ు   ఎందుక్ల 
ఉనానుయి? మేము  ఎందుకు  చదువుకోవటం 
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లేదు?" అని  బాధగా   అడిగారు  రాజయయాను. 

అత్ను ఏం  సమాధానం  చెపపగల్డ్? 

కొనిను   రోజుల్ు   గడిచాయి.  వాళ్ళళు  కుటుంబం 
మరినిను  కష్టూల్లో  కూరుకు  పోయింద్. 

అనారోగయాం  పాలైె   రాజయయా  అకసామత్ుతగా 
మరణంచాడ్.  ఇపుపడ్   కుటుంబానిను 
పోషంచే  ద్కుక   కూడా  లేదు. "అమమ   ఒకకతే 
మనల్ను    ఎల   పోషసుతంద్?"  అనను   పరిశనుల్ు 
మొదల్య్యాయి ఆ పిల్లిల్దదరి  మనసులో.

అలంటి  సమయంలో  ఒకసారి,  గాంధీ 
జయంతి  రోజున,  ఆ  అకాక  త్ముమళ్లిదదరూ 
రోడ్డు  మీద నడిచి వెళ్ళుతంటే   అకకడి   సూకల్ు 
ఒక  దనిలో పిల్లిల్ు ఏద నాటకం వేసుతండటం 
కనబడింద్.  ఆ  నాటకంలో   ఒక  పిల్లివాడ్ 
తెల్లిగా  మరిస  పయింటు  పూసుకొని 
గాంధీగారి వేషం వేసుకొని  కనబడాడుడ్ వాళ్ళలికు. 

వాళ్ళుదదరూ  కొంత్సపు  అకకడే  నిల్బడి 
నాటకం చూశారు.

త్రావత్ వెనక్క వసూత రాజు అనానుడ్  అకకతో- 

"అకాక! నాకొక ఆలోచన  వచిచింద్.  ఇపుపడ్ 
ఆ   అబాబయి   గాంధీ   వేషం  వేసుతనానుడ్  కద. 

నేను   అద  వేషం  వేసుకొని   రోడ్డు   మీద 
నిల్ుచింట్ననుకో,  అటూ-ఇటూ  వెళ్ళువాళ్ళుళు 
ఎవరెనైా   డబుబల్ు  వేసాతరు-  అల  అమమకు 
సహాయం   చేసినటూలి   ఉంటుంద్;  మిగిల్న 
డబుబతో  మనం   చదువుకోవచేచిమో 
కూడాను" అని.

"అట్లి   చేయడం  త్పుప  కదురా?!  అమమ 
ఒపుపకోదమో" అననుద్ సరళ్ళ.

"అద్  త్పుప ఎందుకు  అవుత్ుందకాక? మనం 
ఏమీ  దొంగపనుల్ు  చెయయాం  కద!"  అనానుడ్ 
రాజు. 

ఇదదరూ  త్మ  పథకానిను   అమమకు   చెపిప, 
ఒపిపంచారు  . "నా   పిల్లిల్కు ఇలంటి   పరిసిథితి 
రావడం  ఏంటి?"  అని   చాల   బాధపడింద్ 
వాళ్ళళుమమ.  కానీ,  పరిసిథిత్ుల్ు  అల  ఉనానుయి- 

ఆమ  ఏమీ అనలేకపోయింద్.

ఆనాటినుండీ  రాజు  రోజూ   గాంధీగారి   వేషం 
వేసుతనానుడ్.  సరళ్ళ  వాడిక్   మేకపుప 
చెయయాటంతోపాటు  పాటల్ు  పాడటం, 

కంజీర,  ఢోల్క్ల్ు  వాయించటం  చేసద్. 

రోడ్డుమీద  అటూ  ఇటూ  వెళ్ళువాళ్ళుళు  వాళ్ళలిని 
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చూసి జాల్పడి ఏవ కాసిని పైసల్ు ఇచేచివాళ్ళుళు. 
అట్లి  వాళ్ళుదదరికీ   రోజూ   కొంత్   డబుబ  చేతిక్ 
రావటం మొదలెటిటూంద్. 

కష్టూల్ు మూకుమమడిగా  వసాతయననుటులి, వాళ్ళళు 
అమమ  కూడా  అకసామత్ుతగా  చనిపోయింద్. 

ఇదదరూ   అనాధల్య్యారు-  కానీ   అపపటికే 
గాంధీగారి  వేషంలో  నిల్దొకుకకునను 
పిల్లిల్దదరూ అద పనిని కొనసాగించారు- రోజూ 
ఒక పూట బడిక్ వెళ్ళళుటం, మరో పూట రోడ్డున 

పడి,  వేషం  వెయయాటం.  మొదటలి  బడిక్ 
సకరమంగా  రావటేలిదని  టీచరులి  వాళ్ళలిని 
మందల్ంచేవాళ్ళుళు.  కానీ కొనిను రోజుల్కు  వాళ్ళలి 
పరిసిథితిని  తెల్ుసుకునానుక  ఏమీ  అనకుండా 
ఊరుకునానురు.
వాళ్ళలి బడిలోనే   'చింటు'  అనే   కురారిడ్  ఒకడ్ 
ఉండేవాడ్.  వాడ్  రోజూ   రాజుని 
ఏడిపించేవాడ్-  "నువేవంటి?   ఇల 
ఒంటినిండా   కల్ర   పూసుకొని,  చేతిలో   కరరి 
పటుటూకుని   అడ్కుకంటునానువు?" అని. సరళ్ళ 
చేతిలో  డబుబల్ు  లకుకనేవాడ్ వాడ్; కానీ 
అటుగా  వెళ్ళుతనను  పదదవాళ్ళుళుకాని, పిల్లిల్ు కాని- 

ఎవవరూ  వాడిని  ఏమీ  అనేవాళ్ళుళు   కాదు. 

'ఎవరెనైా  వచిచి  రక్షిసాతరేమో'  అని కొంత్కాల్ం 
ఎదురు  చూశాక,  రాజు  సరళ్ళల్ు  పరిసిథితిని 
త్మ  అదుపులోక్  తీసుకోవటం 
నేరుచికునానురు.  ఇదదరూ  కల్సి  ధైరయాంగా 
పోరాడే  సరిక్  చింటూ  వాళ్ళళు  జోల్క్  రావటం 
మానేశాడ్.  

బాగా  చదువుకునను  రాజు  సరళ్ళల్ు  ఇదదరూ 
తాము  పోగుచేసుకునను  డబుబతో 
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లయరలియ్యారు.  అనేక  సాంఘిక  సంక్షేమ 
కారయాకరమాల్ు  చేపట్టూరు.  'రోడ్డు   మీద 
అడ్కుకనను  పిల్లిల్ు    లయరలివుదమని 
ఎందుకు  అనుకునానురు?'  అని   అందరూ 
ఆశచిరయాపోయ్రు.  దనిక్  వాళ్ళుచిచిన 
సమాధానం-  "ధరమం   రోడ్డున   పడినపుపడ్ 
ఎవవరూ  పటిటూంచుకోలేదు- దని మానాన అద్ 
త్నునుకులడి  ధరమం  చివరిక్  ఎలగో 
నిల్బడింద్. అందుకని, ఇపుపడిక మా వంత్ు 

కృష   చేసాతం.  మాలగా   ధరామనిను  రోడ్డు  మీద 
నిల్బెటిటూ   ఇక  ఎవవరూ  గొపపవాళ్ళళువవనవసరం 
ఉండదు.  ఇపుపడిక  ఏ  పిల్లివాడూ    రోడ్డున 
పడకుండా  చూసాతం. ధరామనిను  కాపాడ్తాం!" 

అని.

పేదరికపు  కష్టూల్నుండి   పైక్  ఎద్గిన  వాళ్ళుళు 
త్మ మూలల్ని మరువకపోతే ఎంత్ మంద్క్ 
ఆసరా  అవవగల్రో  చూపిన  సరళ్ళ,  రాజు 
నిజంగా ధనయాజీవుల్ు.

29

కో యి ల్  కూ స త ఆ రో గ యా ం
కోయిల్ కూసత వసంత్ంవసుతంద్
వసంత్ం రావాల్ంటే చెటులి పంచాల్
మొకకల్ు నాట్ల్
చెటులి నరికేసత వానల్ు పడవు
వానల్ు  పడకపోతే పంటల్ు పండవు
పంటల్ు పండకపోతే ఆహారం ఉండదు
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అందుకే..

కోయిల్ కూసత ఆరోగయాంగా ఉంట్ం!

రచన: కె.హరికృషణ, 6B, పరిభుత్వ ఉననుత్ పాఠశాల్, ట్కకల్, శ్రికాకుళ్ళం జలలి

కవిత్
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పి శా చా ల్  స హా య ం
రచన: టి. నాగమణ, 8 వత్రగతి,  జ.ప. ఉననుత్ పాఠశాల్, పోలేపల్లి, అనంత్పురం జలలి

రామాపురంలో   రంగడ్  అనే   పిల్లివాడ్ 
ఉండేవాడ్.  వాళ్ళలి  అమమ   సుగుణ్మమ; నానను 
రామపప.  వాళ్ళుళు చాల పేదవాళ్ళుళు.  అయినా 
రంగడిక్   ఏ  పనీ   చేత్కాదు. 'ఎందుకూ  పనిక్ 
రావురా'  అని  రామపప  ఎపుపడూ    తిడ్త్ూ 
ఉండేవాడ్  వాడిని.  ఊళ్ళు  వాళ్ళళుంతా 
'బదధకపు  మొదుద'  అని    ఎగతాళ్  చేస  వాళ్ళుళు. 
కానీ   రంగడ్  ఎవరినీ  పటిటూంచుకునే  వాడ్ 
కాదు.  జులయిలగా  ఎపుపడూ  ఊరంతా 

తిరుగుత్ూ  ఉండేవాడ్.

కొనానుళ్ళళుక్    రామపప   మరణంచాడ్. 

సుగుణ్మమ  కూల్  పనిక్   వెళ్ళళుడం  మొదల్ు 
పటిటూంద్.  అయితే    రంగడిని   పోషంచడం 
ఆమకు పదద  కషటూమై పోయింద్. వాడిక్   ఏ పనీ 
ఇషటూం లేదు;  చేత్కాదు;  పని  చేసాతనని వెళ్ళునా 
ఎవవరూ  వాడిక్  పని  ఇచేచివాళ్ళుళు  కాదు! 

చిననుపపటి  నుండీ  త్ను  ఏ  పనీ  చేయలేదు- 
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అసల్ు  ఎపుపడెైనా  ఏదెైనా  చేసత  కద,  పనుల్ు 
వచేచిద్? 

ఊళ్ళు  రంగడి   మేనమామ  రామాంజననుక్ 
చాల  పనులొచుచి.  అత్ని దగగురక్  వెళ్ళు  ఏదెనైా 
పని  నేరుచికోమని  సుగుణ్మమ  ఎంత్  చెపిపనా 
వీడ్  మాత్రం    ఒపుపకోడ్!  ఒకరోజు 
సుగుణ్మమ  క్  కోపం  చాల  వచేచిసింద్:  "ఇక 
నినును  పోషంచడం  నా  చేత్  కాదు,  ఇల్ులి  వద్ల్ 
వెళ్ళు పో- అంతే!" అననుద్.

అకసామత్ుతగా  రంగడిక్  చాల   అవమానం 
అనిపించింద్.  'త్లేలి  కాదనానుక,  ఇంక  ఇకకడ 
ఉండేద్  ఎందుకు? ఎకకడికెైనా  వెళ్ళుపోతాను' 

అని    ఇల్ులి  వదల్   బయల్ు  దరాడ్.  వాడ్ 
అట్లి ద్గుల్ుగా  పోత్ూ ఉండగా  దగగురోలినే   ఒక 
చింత్తోపు   కనిపించింద్.  వాడ్  అకకడే 
బావిలో  నీళ్ళుళు  తాగి,  ఒక  చెటుటూ  క్ంద,  బండ 
మీద- కూరుచినానుడ్. 

సరిగాగు  వాడ్  కూరుచినను    చెటుటూ  మీద    రెండ్ 
పిశాచాల్ు   కూర్చిని  ఉనానుయి.  రంగడిని 
చూడగానే   అవి   లొటటూలేసుకుంటూ   క్రింద్క్ 
ద్గాయి.  రంగడ్  వాటిని   చూసాడ్గానీ 

ఏమీ  పటిటూంచుకోలేదు.  భయం  కంటే   వాడిక్ 
బదధకమే   ఎకుకవెైంద్  మరి!  వాడి   మొహంలో 
ద్గుల్ూ   అట్లిగే   ఉంద్.  కొంచెం  సపు  వాడి 
చుటూటూ  తిరిగి  సంతోషంగా   నాటయాం  చేసిన 
పిశాచాల్ు కూడా చివరిక్  వాడి   మొహం   వెైపు 
చూసి  జాల్తో నీరు కారి పోయ్యి.

"ఏం  బాబూ!  ఎందుకు, అట్లి  ద్గుల్ుగా 
ఉనానువు?"  అని  అడిగాయి  ఆ  పిశాచాల్ు. 

అపుపడ్  రంగడ్  "పిశాచాల్ూ,  నాకు ఏ పని 
చేయడమూ  చేత్ కాదు. 'పోనీలే, పని చేదదం' 

అని   వెళ్త  కూడా   నాకు ఎవవరూ పని  ఇవవటం 
లేదు.  పనిక్  మాల్న  వాడినని   ఇంటలి   అమమ 
తిడ్త్ుంద్;  ఊళ్ళు  వాళ్ళుళు     ఎగతాళ్ 
చేసుతనానురు.  నేనేం   చేయ్లో  నాకు  అరథిం 
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కావడం  లేదు.  అద   నా  ద్గుల్ు"  అని 
చెపాపడ్.   

"ఓహ్హ  హ్హ     పిచిచివాడా!   ఇంతేనా!"  అని 
పకపకా  నవావయి  పిశాచాల్ు.  రంగడిక్  చాల 
కోపం  వచిచింద్.  వాడి  ముఖానిను   చూడగానే 
వెంటనే    నవవటం   ఆపేసి,  పిశాచాల్ు   సరే“ ! 

అయితే   నువువ   మా  వెంటరా!  నినును   మంచి 
పనివంత్ునిగా  మారుసాతము!” అనానుయి. 

బదధకపు   రంగడిక్   వెంటనే     అమమ    గురుతక్ 
వచిచింద్.  త్ను  అమమ  అనుమతి  తీసుకొని 
రాలేదనీ  గురుతకొచిచింద్.  దంతో  "నేను  మా 
అమమనడిగి   వసాతను"  అనానుడ్  వాడ్. 

అయితే  అకకడ్ననువి  దయ్యాల్ు  గద- 

ఊరుకుంట్య్? "అమమ  సంగతి   త్రువాత్ 
చూదదం, ముందు  నువువ  వసాతవా? రావా?" 

అని అవి  వాడిని  బల్ంత్ంగా   లకెకళ్ళుయి.  

కొంచెం  సపు ముళ్ళళు దరులోలి నడిపించాక, అవి 
వాడిని   ఒక  పొల్ం  ముందు  నిల్బెట్టూయి. 

అకకడ  గుబురు   చెటలి నుండి భయంకరమైన 
శబాదల్ు    చాల   వసుతనానుయి.  అపపటిక్  గానీ 
రంగడిక్ భయం మొదల్వవలేదు.  పిశాచాల్ు 

వాడిక్  ధైరయాం  చెబుత్ుననుటులి-  “నువువ 
భయపడకు- నినును  మేము ఏమీ చెయయాం! ఏ 
పనీ  రాని  నీలంటి   అమాయకుణను   తింటే 
మాకే   పాపం!   కాబటిటూ   నినును   మేం   ఏమీ 
చెయయాం.  మేమే  కాదు,  ఇకకడ  చెటుటూ  మీద 
ఉననువనీను చాల మంచి పిశాచాలే. అవనీను నినును 
చూసశాయి.  వాటిక్   చాల   పనులొచుచి. 

అవనీను  నీకు ఆ  పనుల్నీను  నేరిపసాతయి. బుద్ధగా 
నేరుచికో. ఏమంటే అవనీను  మా అంత్ మత్కగా 
ఉండకపోవచుచి.   కొనినుటిక్  కోపం  జాసిత. 
చెపిపన పని చేయకపోతే అవి నినును తినేయచుచి 
కూడా.  అయితే   బుద్ధగా  పని  నేరుచికుననుంత్ 
కాల్ం నీకేం కాదు  అనానుయి” .

రంగడ్  పొల్ంకేసి  చూశాడ్.   ఆ 
పొల్ంలోనాల్ుగెైదు   పిశాచాల్ు  చాల చకకగా 
పనుల్ు  చేసుకుంటునానుయి-  సరిగాగు 
మనుషుల్ లగానే! అంత్లోనే  రంగడిక్ త్నని 
ఎవరో పిల్చినటుటూ  అనిపించింద్. చూడగా అద్ 
ఎవరోకాదు-  పనుల్ు   చేసుకుంటునను 
పిశాచాల్లో   ఒకటి!  రంగడ్  భయపడ్త్ూ 
భయపడ్త్ూ   వెళ్ళుడ్  దని   దగగురిక్. 
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అయితే  ఆ   పిశాచం  చాల  మంచిగా 
మాట్లిడింద్.  ఎంతో    పేరిమగా    పని 
ఎలచేయ్లో  నేరపడం  మొదల్ుపటిటూంద్ 
రంగడిక్.  

పిశాచాల్  మాటని  కాదనేద్  ఏముంద్? 

రంగడ్  రెండో  రోజుకలలి   రక  రకాల్  పనుల్ు 
నేరేచిసుకునానుడ్.  ఇంకో  రెండ్  రోజుల్కలలి 
'నేనూ  పనుల్ు  చేయగల్ను'  అని   నమమకం 
కల్గింద్  వాడిక్.   ఆ  సరిక్  వాడ్  పొల్ం 
పనుల్ు చాల వరకు   నేరేచిసుకునానుడ్.  

ఐద   రోజున   రెండ్  కొరిత్త  పిశాచాల్ు  వచిచి 
రంగడిని   పరీక్షించాయి.   ఒకసారి  వాడిక్ 
పనుల్నీను  వచుచినని  నమమకం  కుద్రాక,  వాటి 
అనుమతి  తీసుకొని,  రెండ్   పిశాచాల్ు 
రంగడిని నడిపించుకొచిచి   ఊరోలి   వద్లయి. 

వాడ్   పిశాచాల్కు  కృత్జఞత్ల్ు  చెబుదమని 
వెనక్క తిరిగి చూసటపపటిక్ అవి అకకడ లేవు! 

ఇంటిక్  తిరిగొచిచిన  రంగడిని  చూసి 
సుగుణ్మమకు    సంతోషంతో  కళ్ళలి  నీళ్ళుళు 
వచాచియి. వాడ్  "అమామ! నాక్పుపడ్ చాల 
పనులొచచిమామ!  నేనింక  బాగా  పని  చేసాతను. 

నినును  బాగా  చూసుకుంట్నమామ!" 
అంటుంటే  అమమకు  పటటూరాని  ఆనందం 
కల్గింద్.   

మరునాడ్ సుగుణ్మమ  వాడిని  రామాంజనను 
దగగురిక్  తీసుకెళ్ళుంద్.  రంగడిక్  ఇపుపడ్  అనిను 
పనుల్ూ  వచచిని  చెపిప,  ఏదెైనా  పని  ఇమమని 
బరతిమాల్ంద్.  రామాంజననుకు అంత్గా ఇషటూం 
లేకపోయినా,  'సరే  చూదదం'అని  వాడిక్  పని 
ఇచాచిడ్. 

ఇంకేముంద్?  రంగడ్  ఇపుపడ్  త్నకు 
ఇచిచిన   పనుల్నీను  చకచకా   చేసయటం 
మొదల్ు  పట్టూడ్.  "సదయాం   పనుల్ు 
కావాల్ంటే  రంగడి  చేత్నే  చేయించుకోవాల్- 

వాడ్  పనుల్ు   ఎంత్  చకకగా  చేసాతడో!"  అని 
రామాంజనను    ఊళ్ళు  వాళ్ళళుందరికీ 
చెపపసాగాడ్.   అపపటి   నుంచి   ఊళ్ళు 
వాళ్ళళుంతా    రంగడిని   గౌరవించారు. 

సుగుణ్మమ   వాడిలోని  మారుపను  చూసి 
మురిసిపోయింద్. 

కొనేనుళ్ళళు  త్రావత్గానీ   రంగడిక్  తెలీలేదు    - 
'త్నక్  పనుల్ు  నేరిపన   పిశాచాల్ు  నిజానిక్ 
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పిశాచాల్ు కావు, మనుషులే! అదంతా అమమ, 
రామాంజ  మామ  కల్సి  ఆడించిన  నాటకం!' 

అని.  'రంగడిని  వెత్ుకుకంటూ  పోయిన 
రామాంజ  మామ  నల్ుగురెైదుగురు   పని 
మనుషుల్ను  పురమాయించి,  ఆ  నాటకం 
ఆడించాడ్.   నాటకం  చివరలో  వచిచిన  కొరిత్త 

దయ్యాల్ు  వేరెవరో  కాదు-  సుగుణ్మమ, 
రామాంజమామలే! 

ఇపుపడ్  పదదయిన  త్రావత్,  రంగడ్  ఈ 
సంగతిని ఇంకా  త్న పళ్ళుం పిల్లిల్కు చెపుపకొని 
నవువత్ూనే ఉనానుడ్!

34

తి ర గ ద్ పు ప  మ ం త్ రం !

టీచర : రెండ్ ఏళ్ళులి ఎంత్?

రాము : ఉం.. ఉం...14

టీచర : వెరీ గుడ! మరి ఏడ్ రెళ్ళుళు?

రాము: నాకు ఆ మాత్రం తెలీదనుకునానురా, 41!

 మీ రే  గొ ప ప !

టీచర: పారవతీ  నినును  ఒక  పరిశను  అడ్గుతానమామ, బాగా ఆలోచించి సమాధానం చెపుప!

పారవతి: అడగండి  టీచర!

టీచర: మీ అమమ  గొపపద , మీ  టీచర  గొపపద?

పారవతి (కొంచెం సపు ఆలోచించి): మా టీచరే  గొపపద్.

టీచర: చకకగా చెపాపవు. మరి  టీచరలో  గొపప  ఏంట అద్కూడా  చెపపమామ.
పారవతీ: మా ఇంటలి  అమమ  జోల్పాట  పాడితే  నేను ఒకకదనేను  నిదరపోతాను. మరి  బళ్ళు  మీరు  
పాఠాల్ు  చెపిపనపుపడెతైే   పిల్లిల్ంతా నిదరపోతారు. అందుకని   మీరే  గొపప టీచర!

సకరణ్: సి.మమత్, 9వత్రగతి, జలలిపరిషత్హైసూకల్, వెంకటంపల్లి.

జోకుల్ు
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స ప స ష ప   కు ం ద ల్ ు
రచన:కె.ఎస.వి.అననయా,6 వత్రగతి,రాధాసూకల్ ఆఫ్ ల్రినుంగ,అనంత్పురం.

నకక: నమసాకరం , కుందల్ు  బావా.

కుందల్ు:  నమసాకరం   జత్ుతల్మారి 
నకకగారూ.

నకక: ఏం  చేసుతనానువు?

కుందల్ు:  నేను   కాయారెటలి   కోసం 
వెత్ుకుత్ునానును.

నకక: ఓహ్!

కుందల్ు: మరి  నువువ  ఏమి  చేసుతనానువు?

నకక:  నా    సనుహిత్ుడెైన   పుల్కోసం 
వెత్ుకుత్ునానును.

కుందల్ు:  అవునా!  ఇందకే  దనిను  ఇకకడిక్ 
దగగురోలిచూశాను.  ఈ పాటిక్ అద్ త్న  గుహక్ 
చేరుకొని ఉంటుంద్. త్వరగా  వెళ్ళుళు .
నకక: ట్ట్   కుందల్ూ!

కుందల్ు: ట్ట్   నకకగారూ!

(కొంచెం సపటిక్ )
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నకక:  అయ్యా   నా   సనుహిత్ుడ్ 
కనిపించటంలేద!  ఎకకడిక్  వెళ్ళు  ఉంటుంద్? 

ఎందుకు వెళ్ళు ఉంటుంద్? 

(అంత్లో) పుల్: హ!ై నేను  వచేచిసాను!

నకక:  అయ్యా!  ఎకకడ   ఉనానువు?  నేను    నీ 
కోసం  ఉదయం  నుండి  వెత్ుకుత్ునానును.

పుల్:  నేను   నా   ఆహారం   వెత్ుకుకనేందుకు 
వెళ్ళును.
నకక:  అయితే   సరే   మిత్రమా,  నేను    నీకు 
మంచి   కుందల్ును   ఆహారంగా  చూపిసాతను- 

వసాతవా?!

పుల్: అయ్యా! పరిసుతత్ం నా కడ్పు నిండ్గా 
ఉంద్.  రేపు ఉదయ్నేను వెళ్దంలే. సరేనా?

మరునాడ్ ఉదయం:

పుల్: కుందల్ును  తినేందుకు  వెళ్దమా?

నకక: సరే.

(కుందల్ు దగగురకు వెళ్ళు..)
నకక,పుల్: శుభోదయం  కుందల్ు  మిత్రమా.

కుందల్ు: శుభోదయం .
నకక, పుల్:  నీకు    ఒక  మంచి  సమాచారం.

కుందల్ు  :  (లోపల్)మళీళు  ఏద  పథకం 
వేసినటులినానురు. 
(పైక్)ఏమిటద్?

నకక,  పుల్:  తాటి చెటుటూ  దగగుర   కాయారెటులి  భలే 
ఉనానుయి. తెల్ుసా! 

కుందల్ు:  (లోపల్)  ఓహ్,  అదననుమాట, 

వీటి పథకం!

(పైక్) సరే  అకకడిక్ వెళ్దం గానీ, ముందు 
నేనూ మీకో మంచి కబురు చెపాపల్.

నకక, పుల్: ఏంటద్?
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కుందల్ు: మన ఊళ్ళు రాకెట్  పరియ్గ కేందరం 
ఉంద్ తెల్ుసు గద?

నకక, పుల్: అవును, అయితేనేమి?

కుందల్ు:  మీరెపుపడెైనా  చందురిడిని 
చూశారా?

నకక,  పుల్:  మాకు  చందురిడంటే  ఏమంత్ 
ఇషటూం లేదు.

కుందల్ు:  అయ్యా!  అదకద,  మీ 
మూరఖుత్వం? ఓసారి చూడండి చందురిడి మీద- 

మీకు  రెండ్  కుందళ్ళుళు  కనబడతాయి. 

నిజానిక్  చందురిడ్  తెల్లిగా  ఎందుకు 
ఉనానుడనుకుంటునానురు?  అదంతా కుందళ్ళలి 
రాజయామే.   అకకడ  ఉననునిను  కుందళ్ళుళు  ఈ 
భూగరిహం మీద కూడా లేవు.

నకక , పుల్: అవునా?

కుందల్ు:  కాకపోతే  నేనెందుకు  చెబుతాను? 

వినండి. రేపు ఉదయం ఇకకడినుండి సపస షప 
ఒకటి  అకకడిక్  వెళ్ళుతననుదట.   దనిలో  మా 
మిత్ురిడొక కుందల్ు వెళ్తంద్.  మీకు ఇషటూమతైే 
మీరూ  అందులో  వెళ్ళుటులి  ఏరాపటు 

చేసాతనననుద్.  చెపపండి మరి, మీకు ఇషటూమేనా? 

అకకడెైతే  మీకు  తోచిననిను  కుందళ్ళలిను  తిని, 

మళీళు అద సపస షప లోవెనక్క రావచుచి.

నకక,  పుల్:(సంబరపడ్త్ూ)  ఇదద  పిచిచి 
కుందల్ు లగా ఉంద్. ఇందులో మోసం  ఏమీ 
లేదు  గద?!  సరేలే,  దనిదముంద్,  ఇద్ 
మనల్నుపుపడ్   మోసం  చేసినా  మళీళు 
దొరుకుత్ుంద్గా, మా చేతిక్?

(పైక్)  ఓహ్  కుందల్ూ!  అసలైెన 
మిత్ురిడివంటే  నువేవ!  రేపు  మేం  నువువ 
కోరినటులిగా చందురిడిమీద్క్ వెళ్ళుసాతం.  

కుందల్ు:  సరే సరే! అయితే రేపు రెడీగా రండి 
మరి!

మరునాడ్  సపస  షపలో  నక్క  కూరుచినెనుై, 
నకక,  పుల్.   వాటిని  అందులో  ఎక్కంచిన 
కుందల్ు ఎటు పోయింద మరి, పోయింద్.

నకక:  పులీ!  నీ  గొంత్ు  మరీ  పదదద్.  అససల్ు 
మాట్లిడకు!

పుల్:  సరేలే!  ఎకుకవ  మాట్లిడకు 
నువ్వనూ.  మనం  బయట  పడితే  కషటూమే. 
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వీళ్ళుళు మధయాలోనే ద్ంపేసాతరు మనల్ను.
(రాకెట్  పైక్  వెళ్ళుతననుకొదీద  వాతావరణ్ంలో 
ఆక్సజన  త్గిగుపోసాగింద్.   సపస  షప  లో  ఉనను 
మనుషుల్ు  ఆక్సజన  మాసుకల్ు  వేసుకొని 
హాయిగా  ఉనానురు.  దొంగత్నంగా 
పరియ్ణసుతనను  పుల్,నకక  మాత్రం  ఊపిరాడక 

చచిచిపోయ్యి)

నకక  పుల్:  అయ్యా!  అయ్యా!  ఊపిరి! 

ఆడటేలిదు! అయ్యా! ఎందుకు? ఏమంైద్?

వాటిని  పైక్  పంపించిన    కుందల్ు   అటుపైన 
హాయిగా  బరతిక్ంద్.
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 గే దె ల్  త్ పు ప !

మేనేజర :  గేదెల్ కోసం  లోన తీసుకొని  ఇంత్ వరకూ  ఇన సాటూల్ మంట్స  కటటూలేద?

నారాయణ్: ఇంకా  నా  గేదెల్ు  పాల్వవడం  లేదయ్యా, నేనేం చెయయాను?!

చ ల్  పు ల్ !

త్ల్లి: ఏమామ   మాల్నీ!  నువువ   మొకకల్కు  నీళ్ళుళు  పోసుతననుపపటి  నుండి  మొకకల్ు  
ఎండిపోత్ునానుయి?

మాల్ని: ఏమోనమామ, నాకూ అరథిం కావటేలిదు. చల్కాల్మని  వేడినీళ్ళులికూడా   
పోసుతనానును చివరిక్.

సకరణ్: సి.మమత్, 9వత్రగతి, జలలిపరిషత్హైసూకల్, వెంకట్ం పల్లి.

జోకుల్ు
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ర త్ ను హా ర పు  స మ స యా
నిజంగా ఇలంటి సమసయా వసత  ఎల పరిష్కరం అవుత్ుంద తెలీదు  గానీ, పుణ్యావతి రాసిన పరిష్కరం  మాత్రం  
చద్వేందుకు చాల బావుంద్. మీరూ చద్వి చెపపండి..

సకరణ్: పుణ్యావతి, 5 వ త్రగతి, పరితిభ  మోడల్ సూకల్, జహీరాబాద.

సౌజనయాం: జహీరాబాద పిల్లిల్ కథల్ు, 'మనలైెబరరీ'

ఒక  రాజుకు   కల్లో   దవుడ్   పరిత్యాకమై  ఒక 
రతానునిను   బహ్కరించాడ్. 

దనిక్   రెండ్  వెైపుల   రంధారిల్ు   ఉనానుయి. 

దనిను  హారంలో వేసుకొని   ధరించాల్నిపించింద్ 
రాజుకు.

ఆసాథిన  కంసాల్ని   పిల్చి   "మంచి   హారంలోక్ 
ఎక్కంచండి దీనిను" అని   ఆదశించాడ్.

మరుద్నం  కంసాల్  వచిచి "మహారాజా! ఎంత్ 
పరియతినుంచినా    బంగారు  తీగ    రత్నుం  గుండా 
దూరటం  లేదు.  రతానునిక్   రంధరం  సరిగా 

39



కొ త్ తప ల్ లి  న వ ం బ ర ు  2011

ఉననుటులి లేదు- మధయాలోనే   అడ్డుకుంటుననుద్. 

పోనీ,  'దరానిను  ఇంకొంచెం  సననుం  చేదదమా' 

అంటే,  అద్  ఇపపటికే   చాల   సననుం 
అయిపోయిందయ!" అనానుడ్.   

దంతో  రాజు   దశ   దశాల్   సవరణకారుల్ను 
పిల్పించాడ్.  అయినా   ఫల్త్ం   లేదు-  ఆ 
రత్నుంలోంచి  దూరేంత్  సననుటి  దరానిను 
ఎవవరూ చెయయాలేకపోయ్రు.
అద   దశంలోని   తెల్వెైన    యువకుడ్  ఒకడ్ 
ఒకసారి    రాజువదదకు   వచిచి,  "నేను 
పరియతినుంచి చూసాతను" అనానుడ్.

"చూదుదవు  గాని,  అయినా  ఇంత్మంద్  దగగుర 
లేనిద్, నీ దగగుర ఉననుద్ ఏమిటి? అదీగాక మీద్ 
సవరణకార  కుటుంబం  కూడా  కాదయ!" 

అనానుడ్ రాజు.

"తెల్వి,  పటుటూదల్-  ఈ  రెండూ  ఉనెనుై  నాలో. 

అయినా  పరియతినుసత  త్పేపముంద్?"  అనానుడ్ 
యువకుడ్.  రాజు   సంతోషంచాడ్. 

"నువేవకాదు,  ఆ  పని  ఎవరు   చేసినా  వాళ్ళలికు 
మంచి  బహుమతి  ఇసాతను" అనానుడ్. 

కంసాల్   త్య్రుచేసిన    బంగారుతీగనే 
తీసుకునను  యువకుడ్,  ముందు 
ఒకరోజంతా  ఆ  రత్నుంతో  కుసీతపట్టూడ్- 

అయినా  ఏమీ  లభం  లేదు-  రత్నుపు 
రంధరంలోక్   నిజంగానే  దూరటంలేదు  దరం. 

"రత్నుం చాల గటిటూ వసుతవు- దని బెజా జానిను పదదద్ 
చేయగల్  వసుతవు  ఏదెైనా  కావాల్..  అద్  రత్నుం 
కంటే  గటిటూద్  అయి  ఉండాల్.."

కొంత్  సపటిక్  అత్నిక్  ఓ  ఆలోచన  వచిచింద్. 

"పరిభూ!  నాకు   కొద్దగా   తేనె  ఇపిపంచండి. 

దనితోబాటు  ఒక  రోజు   సమయం   దయ 
చేయించండి"  అని  అడిగాడ్.   రాజుగారు 
సరేననానురు.
మరునాడ్  తెల్లివారే  సరికలలి    రత్ను  హారానిను 
తీసుకువచిచి   రాజుక్   అందజేశాడ్ 
యువకుడ్!  హారంలో  రత్నుం చకకగా అమరి 
ఉననుద్! రాజు  ఆనందనిక్  హదుదల్ు లేవు . 
"భళ్!  ఎందరో  గొపప  సవరణకారుల్  వల్లి    కాని 
పని  నీవల్లి    అయింద్.  ఎట్లి   చేశావు?"  అని 
అడిగాడ్  యువకుడిని,  నిండ్  సభలో 
సనామనిసూత. 
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"మహారాజా!  రకరకాల్ుగా  పరియతినుంచి 
విఫల్మయ్యాక,  ఇక  ఆ పని మానవమాత్ురిల్ 
వల్లి   సాధయామయేయాద్   కాదని   అరథిం  అయియాంద్ 
నాకు.  అందుకని  ఆ బంగారు తీగను  తేనెలో 
ముంచి,  రత్నుపు  బెజ జాంలో  అద్  దూరినంత్ 
వరకు దూరిచి,  గద్లో   మూల్గా-  ఒక చీమల్ 
పుటటూకు  ఎదురుగా-   పట్టూను.   కొంచెం 
సపటికలలి  తేనె  వాసన  పటిటూ,   చీమల్ు 
రత్నుంలోక్   రాసాగాయి.  నేను  రతానునిను 
కదల్కుండా  ఇరిక్ంచి  పట్టూను;  అలగే  తీగ 
రత్నుంలోంచి  జారిపోకుండా  జాగరిత్త  పడాడును. 

అంతే,  తెలలిరే  సరిక్  చీమల్ు   తీగను 
బెజ జాంగుండా  రెండోవెైపుకు  లకెకళ్ళుయి! 

మరి అవి రత్నుపు బెజా జానేను పదదగా చేశాయ్, లేక 
తీగను సననుగా చేశాయ్  మరి,  తెలీదు.  ఇద్ 
నా గొపపత్నం  కాదు. ఆ  చినను చీమల్ు   చేసిన 
ఘనకారయాం ఇద్" అని  జవాబిచాచిడ్.

అద్  విని   సభలోని  వారంతా  హర షధావనాల్ు 
చేశారు.  రాజు    ఆ  యువకుడిని   ఘనంగా 
సత్కరించటంతో  పాటు,  అత్నిను  త్న 
ఆంత్రంగిక  సల్హాదరుగా  నియమించు-

కునానుడ్.
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క థ  వి ప ప ం డి !

6.  పదములరు కల్వు బంభరంబు  కాదు, తొండం ఉంద్ గాని దమకాదు, రెకకల్ుండ్  గాని పక్షి  
కానేరదు- అయితే మరేమిటి?

7.  కాను(?) మీద మాను కడ్  రమయామై యుండ్-  మాను మీద ల్త్ల్ు మల్యుచుండ్- ల్త్ల్ 
మీద  వేళ్ళుళు  నాటయామాడ్- నేనెవరిని?

సకరణ్: రామచందర, 3వ త్రగతి, చెనేనుకొత్తపల్లి.                (జవాబుల్ు: 43వ పేజీలో..)
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నో టి  ద ు రా వ స న  ఎ ట్ లి వ ద్ ల్ ం ద్ ?

(గత్ మాసం త్రువాయి..)

అనురాగ గోదవరి, ఆరవ త్రగతి

ఓహ్! నా 
నోటలించి 
నిజంగానే ఏద 
దురావసన 
వసోతందననుమాట

XYZ కంపనీ వారి 
మౌత్ వాష్  
బాగుందట. ఒక 
లీటరు వాడి 
చూసాతను.

త్కుకవెైంద..?

గుర..గుర..డ్బ.

.డ్బ.. ఢమాల్!

నోటలి ఏదజరుగుతోంద్.. ఎకకడోత్పుప జరిగింద్.. XYZ మౌత్ వాష్తో ఇల జరగ కూడదమో...?
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి
నిరవహణ్: శ్రిమతిజ. ల్ల్త్, telugu4kids.com

ఈ  బొమమను చూడండి:

పాపం..  ఎవరో  మటలి  మీద  పడిపోయి 
ఉనానురు.
ఎందుకో, మరి ఆ కథ ఏమిట?!

ఈ  సమసయాను  పరిషకరించాల్సన   తెల్వెైన 
పోలీసు అధికారి మీరే.. 

ఆ  వివరాల్నీను   చకకని  కథలగా  మాకు  రాసి 
పంపండి.   బాగుంటే  రెండ్  నెల్ల్  త్రావత్ 
మీ కథని కొత్తపల్లిలో  పరిచురిసాతం. 

మా చిరునామా:  కొత్తపల్లి బృందం, యం.ఆర.వ ఆఫీసు దగగుర, చెనేనుకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జలలి- 
515 101, ఫోనులి: 08559 240222, 7702877670
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ఈ పని ఎవరు చేశారబాబ?

కథ విపపండి! (జవాబుల్ు)

1. వల్ 2. చందమామ3. మామిడి పండ్4.  కళ్ళుళు
5. ఉడత్6. ఈగ 7. వీణ్
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సొ ర ం గ ం
కొత్తపల్లి  పతిరిక  అకోటూబరు 2011 సంచికలో  'బొమమకు కథ రాయండి 'శ్రి షకకు  సపందన, ఈ కథ.

రచన: నారాయణ్, కొత్తపల్లి బృందం

"ఒరేయ,  రాజూ!  హంపీక్  వెళ్ళుతనానురు  కదూ, 

మీ  బడి  పిల్లిల్ందరూ?  ఇంత్కీ  మీకు 
హంపీగురించి  ఏమనైా  తెల్ుసా  అసల్ు?" 

అడిగాడ్  తాత్యయా,  రాజువాళ్ళుళు 
ఇంకాసపటలి బయల్ుదరుతారనగా.

"అబబ  !  తెల్ుసులే  తాత్య్యా!  మా  టీచర 
గారు అనీను చెపాపరు" విసుకుకనానుడ్ రాజు.

"కృషణదవ  రాయల్వారి   సమయంలో  హంపీ 
వీధులోలి  రత్నుమాణకాయాల్ు  కుపపల్ుగా  పోసి 
అమేమవాళ్ళళుట, తెల్ుసా, అంత్ సంపద ఉండేద్ 
అకకడ" చెపాపడ్ తాత్యయా. 
"నాకు  తెల్ుసులే  తాత్య్యా,  మా  టీచర 
చెపిపంద్"  అసహనంగా  కద్లడ్  రాజు. 

తాత్యయా  కొనసాగించాడ్-"ఆగరా,  మీకు 
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తెలీని సంగతీ వసోతంద్" అంటూ.

"అయితే  కృషణదవరాయల్  త్రావత్ 
విజయనగర  సామారిజయాం  నశించిపోయింద్. 

చివరిక్  అద్  బహమనీ  సులతనుల్  వశం 
అయియాంద్.   ఆ  సమయంలో 
డబుబల్ుననువాళ్ళుళు  వాటిని  జాగరిత్తగా  దచి 
పటుటూకునేందుకు  నానా  తిపపల్ూ  పడాడురు. 

ఎవరిక్  వాళ్ళుళు  బంగారానిను,  రతానుల్ను, 
వజారిల్నూ  త్మకు  తోచిన  చోటలి  త్రవివ 
దచుకునానురు.  వాటిలో అధికభాగం అకకడే 
ఉండిపోయింద్.   ఇపపటికీ  అదృషటూవంత్ుల్క్ 
ఆ నిధుల్ు దొరుకుత్ూనే ఉనానుయి!"

"హంపీలోనా!  నిధుల!!"  ఉతాసహంగా 
అరిచారు  రాజు  సనుహిత్ుల్ు  ముగుగురు-

సంజయ,  సతీష్,  రితివక్  .   "ఎకకడ 
దొరుకుతెై  తాత్య్యా,  అవి  ఎకకడ్ంట్య్ 
తెల్సదెలగ?"  అడిగాడ్  సంజయ, 

కళ్ళళుజోడ్ను ముకుకపైక్ నెటుటూకుంటూ.

"ఏమోరా,  ఏ  గుహలోలినో,  సొరంగాలోలినో, 

గోత్ులోలినో,  భూగృహాలోలినో  ఉంట్యేమో.. 

పదద పదద భవనాల్ అడ్గున కూడా ఉండచుచి. 

మనకెల తెల్ుసుతంద్?" అనానుడ్ తాత్యయా.
"నువ్వ  రారాదు,  తాత్య్యా!  కనీసంఒక 
నిధైనా  వెతిక్  పడ్దువు?"  అనానుడ్   రితివక్, 

తాత్యయాకు  దగగురగా  జరిగి.

"భూమిలోపల్  దొరికే  సంపద  మొత్తం 
పరిభుతావనికేరా, చెందద్.  నిధుల్ను ఎవవరూ 
సొంతానిక్  అటేటూ  పటుటూకోకూడదు"  అనానుడ్ 
తాత్యయా.
అంత్లో  బడి  టీచరుగారు  విజల్  ఊదరు. 

పిల్లిల్ందరూ  తాత్యయాకు  వీడోకల్ు  చెపిప 
బసుస దగగురిక్ నడిచారు.

   ******

హంపీ  మామూల్ుగా  చాల  వేడి  పరిదశం. 

అయితే  కొనానుళ్ళుళుగా  వానల్ు 
పడ్త్ుననుటులినానుయి; పచచిటి గడిడు పరచుకొని 
ఉననుద్  కొండలోలి  అంత్ట్  .   మధాయాహనుం 
భోజనాల్ు  కాగానే  చుటుటూ  పరికకల్  పారింతానిను 
అలగ  చుటిటూ  వచేచిందుకు   పిల్లిల్కు  కాసతంత్ 
సమయం  చిక్కంద్.  ఇంకేముంద్,  రాజు, 

సతీష్,  సంజయ,  రితివక్-  నల్ుగురూ 
బయల్ు  దరారు.   అంగళ్ళుళు  దటుకొని, 
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వరాహ  సావమి  గుడి  వెనకగా,  ముళ్ళళు  పొదల్ను 
త్పిపంచుకుంటూ, కాల్బాట వెంబడి గబగబా 
నడ్సూత  పోయ్రు-  ఓ  చిటిటూకొండను 
ఎకుకకుంటూ.

"ఒరేయ, చూసూతంటే ఈ దరిన చాలమంద్ 
నడ్సూత  ఉననుటులిననుద్రా,  ఇకకడేమీ  నిధుల్ు 
ఉండవు"  అనానుడ్  రితివక్  నిరాశ 
పడ్త్ుననుటులి.
"ఎకకడెైనా ఉండచుచిరా, అవి- అటు చూడ్- 

ఆ ఎల్ుక? ఎంత్ పదదగా ఉంద చూశావా? అద్ 
ఒక  నిధిక్  కాపల  కాసూత  ఉండచుచి-  ఎవవరూ 
ఇంత్వరకూ  గమనించి  ఉండక  పోవచుచి-" 

అనానుడ్  సతీష్,  ఆ   పరికకనే  ఓ  పదద  బండ 
చాటున   నిక్కనిక్క  చూసుతనను  ఒక  ఎల్ుకను 
చూపిసూత.
పిల్లిల్ంతా  దనికేసి  చూశారు.   ఆ 
ఎల్ుకకూడా  కొంచెం  సపు  వీళ్ళలికేస  చూసింద్, 

కళ్ళురపకుండా.  "ఒరేయ!  ఎట్లి  చూసోతంద 
చూడండారి,  ఇద్?  నిజంగానే  నిధిని  కాపల 
కాసుతననుటులింద్"  అనానుడ్  సతీష్,  పద్మల్ు 
కద్పీ  కదపకుండా.   రితివక్  నవావడ్,  కానీ 

రాజు,  సంజయల్ు  మాత్రం  ఆ  ఎల్ుకను 
పటుటూకోవటం కోసం ముందుకు దూకారు.

వీళ్ళుళు  అటు  కదల్గానే  ఎల్ుక  బండ  వెనగాగు 
మాయమైంద్.   రాజు  సంజయల్ు  ఆ  పదద 
బండను  పరికకకు  నెటటూటంలో  మునిగారు. 

కొంచెం  సపు  చూశాక  సతీష్,  రితివక్  కూడా 
వాళ్ళలికు సాయం వెళ్ళురు.

మల్లి మల్లిగా బండ పరికకకు జరిగింద్- వెంటనే 
ఓ  నాల్ుగు  ఎల్ుకల్ు  హడావిడిగా  బయటిక్ 
పరుగెతాతయి.   అయితే  పిల్లిల్ు  నల్ుగురూ 
నోళ్ళుళు  వెళ్ళళుబెటిటూ  చూసుతననుద్  ఆ  ఎల్ుకల్ను 
కాదు! బండరాయి వెనకగా ఉననుద్-

ఒక సొరంగం!

పిల్లిల్ు  నల్ుగురూ  బాగా  వెనక్క  జరిగి 
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చూశారు.   చిననుపాటి   గుహలగా  ఉననుద 
సొరంగం.   లోపల్ంతా  చీకటి-  ఏముననుద 
తెలీటం  లేదు.  కానీ  లోపల్క్  చాల  దూరమే 
పోత్ుననుటులింద్ అద్.  

రితివక్  దనిముందు  నిల్బడి  "ఓయ!"  అని 
అరిచాడ్.   "ఓ..య.."  అని  మల్లిగా 
వినబడింద్  పరితిధవని.  కొంచెంసపు  అందరూ 
దని ముందు  నిల్బడి  "ఓయ..ఓయ.." అని 
అరిచారు ఉతాసహంగా.

"లోపల్క్  వెళ్ళు  చూదదంరా!"  అనానుడ్  రాజు 
మల్లిగా.  "చూదదం..రా!"  అననుద్  సొరంగం, 

కొంచెం ఆల్సయాంగా.

నల్ుగురూ  ఒకరి  ముఖాలొకరు 
చూసుకునానురు.
"మాట్లిడే  సొరంగం!"  అనానుడ్  సతీష్ 
గుసగుసగా.  

సొరంగంలోంచి గుసగుసల్ు వినబడాడుయి.

"నిధి!" అనానుడ్ సంజయ ఆగలేనటులి.
"..ధి!"అననుద్ సొరంగం.

"వదుదలేరా,  నాకు  భయంగా  ఉంద్.   వెనక్క 

వెళ్ళుపోదం.  లోపల్  ఏమునానుయ్,  ఏమో. 

పాముల్ుండచుచి;  గబిబలల్ు; 
భూతాలేమైనా..  "  ఆగిపోయి  గుటకల్ు 
మింగాడ్ రితివక్.

మిగిల్న  ముగుగురూ  ఒకళ్ళలి  మొహాలొకళ్ళుళు 
చూసుకునానురు.

రాజు అందరికంటే ముందు వంగి సొరంగం 
లోపల్క్  దూరాడ్.   సొరంగంలో  నడిచేంత్ 
ఎత్ుత  లేదు.   సంజయ,  సురేష్,  రితివక్ల్ు 
రాజుని  అనుసరించారు,  ఒకళ్ళళు 
చ్కాకలొకళ్ళుళు  పటుటూకొని,  త్డ్ముకుంటూ, 

నాల్ుగు కాళ్ళళుమీద పాకుకంటూ.

సొరంగం  నిజంగానే  బాగా  పదదద్.   చుటూటూ 
చిమమ చీకటి.  ఏమీ కనబడటంలేదుగానీ, నేల్ 
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శుభరంగానే   ఉననుటులింద్.   అకకడకకడా 
గోడల్కునను  చినను  చినను  అరల్ు  చేతిక్ 
త్గుల్ుతనానుయి.  

నల్ుగురూ  సొరంగం  ఎనిను  మల్కల్ు  తిరిగితే 
అనిను  మల్కల్ు  తిరుకుకంటూ  పోత్ునానురు. 

"ఎకకడా  బూజుకూడా  లేదమి?"  అని 
ఆలోచిసూత  పోత్ునను  రాజు  చేతిక్  ఒక  అరలో 
అగిగుపట్టూ  ఒకటి  దొరిక్ంద్.  "ఏయ!  ఆగండి! 

ఇకకడో  అగిగుపట్టూ  ఉంద్!"  మల్లిగా  అరిచి 
చెపాపడ్ రాజు.

అగిగుపుల్లి  వెల్ుగులో  అందరూ  ముందుకు 
చూశారు.   సొరంగం  ఇంకా  ముందుక్ 
పోయి,  అకసామత్ుతగా  క్రింద్క్  వాల్  ఉననుద్. 

"ఇకకడ  జాగరిత్తగా  ఉండాల్.   ముందు 
ఏదగుంత్  ఉననుటులింద్"  అనానుడ్  సంజయ, 

"రాయల్వారి  కాల్ంలో  అగిగుపట్టూల్ు  ఉండేవా, 

రాజూ?" అని గుసగుసగా అడ్గుత్ూ.

"ఏమో,  మనమైతే  ముందుకే  పోత్ునానుం. 

జాగరిత్తగా రండి.  అగిగుపుల్లిల్ను వృధా చేసందుకు 
లేదు" అని రాజు ముందుకు పాకాడ్ ఇంకా.

నిజానిక్  వాళ్ళళు  ముందుననుద్  గుంత్  కాదు- 

మటులి!
ఇపుపడ్  వాళ్ళుళు  నల్ుగురూమటులి  ద్గి,  లేచి 
నిల్బడాడురు.  అడ్గులో  అడ్గుల్ు 
వేసుకుంటూ  ముందుకు  పోయ్రు. 

అంత్లో  సొరంగం  ఒక  పదద  భూగృహంలోక్ 
తెరుచుకుననుద్!   చూసందుకు  అదద   పదద 
సభాగృహం  లగా  ఉననుద్.   పైన 
ఎకకడినుండోవెల్ుత్ురు  పరిసరిసుతననుద్  దని 
మధయాభాగాన.  ఆ  సభాగృహం  చుటూటూతా  పటిటూ 
ఉనను  ఇత్తడి  భోష్ణాల్ు  మనక  వెల్ుత్ురులో 
మరుసూత  కనబడ్త్ునానుయి.  వీళ్ళలింతా  ఆ 
సభాగృహానిక్  ఒక  మూల్న  నిల్బడి 
అదుభుత్ంగా చూసుతనానురు ఆ దృశాయానిను.  
"ఓయ!  ఇద్  నిజంగా  నిధ!"  నల్ుగురూ 
అరిచారు ఒకేసారి.  

"ఈ  పట్టూల్నినుటికీ  తాళ్ల్ునెనుై..ఏవెైనా  పట్టూల్ు 
తెరచి  ఉనానుయేమో  చూడండి"  అనానుడ్ 
రాజు  జాగరిత్తగా,  ఆలోచిసూత.   వెతిక్తే  ఒక 
పట్టూతాళ్ళం  తెరచే ఉననుద్- నల్ుగురూ  కల్సి ఆ 
పట్టూ  మూత్ను  ఎతాతరు-  దని  లోపల్,  నిండా 
నోటలి కటటూల్ు!
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"రాయల్వారి  కాల్ంలో  కూడా  నోటలి  మీద 
గాంధీ  తాత్  బొమేమ  ఉండేద?"  అడిగాడ్ 
సంజయ, ఆశచిరయాపోత్ుననుటులి.
"ఊరుకోండిరా!  ఇకకడ  అంతా  ఎంత్ 
పరిశుభరంగా  ఉంద  చూశారుగా?  ఎవరో 
ఇకకడిక్  త్రచు  వసూతపోత్ూ  ఉననుటులింద్. 

బహుశ:  ఇకకడిక్  వచేచిందుకు   ఇంకోదరి 
కూడా  ఉండి  ఉండచుచి..ఇదంతా  ఒకపపటి 
రాయల్వారి  భూగృహమే  అయినా,  ఇపుపడ్ 
మాత్రం  ఎవరోదొంగల్ు  డబుబ  దచుకునను 
చోటు  అయిఉండచచిని  నా  అనుమానం. 

మనం  వెంటనే  వెనక్క  వెళ్ళుల్;  పదండి.  ఈ 
పట్టూ  మూత్  వేసయండి  గబగబా.."  రాజు 
అందరినీ హచచిరించాడ్.

నల్ుగురూ  త్వరత్వరగా  పట్టూని  మూసశారు. 

ఆపైన  గబగబా  వెనక్క  తిరిగి  మట్లిక్క 
సొరంగంలో  పాకుకంటూ   పోయ్రు. 

తిరుగు  పరియ్ణ్ం  మరింత్  సుల్భంగా 
సాగింద్.  ఇపుపడ్ దరి బాగా తెల్సింద్ గద! 

సొరంగంలోంచి  బయటిక్  రాగానే 
పిల్లిల్ందరూ  బండను  యథాసాథినంలోక్ 

నెట్టూరు.   రాజు  త్న  చేతి  రుమాల్ును  ఒక 
కట్టూపుల్లికు  గుచిచి  సొరంగం  ముందు 
జండాలగా  నిల్బెట్టూడ్  గురుతగా.  అటుపైన 
నల్ుగురూ  పరుగెత్ుతకుంటూ  ఊళ్ళుక్ 
పరుగెతాతరు.

వాళ్ళుళు  చేరుకునేసరిక్  సాయంత్రం  అయియాంద్. 

బడి  టీచరులి  వీళ్ళుళు  నల్ుగురూ  లేరని  గురితంచి 
కంగారు  పడి,  పోలీసుల్కు  కబురు  చేశారు 
కూడానూ.   వీళ్ళుళు  వెళ్ళుసరిక్  పోలీసుల్ 
బృందం ఒకటి, చేరుకొని ఉననుదకకడిక్!

వీళ్ళలిను చూడగానే  అందరూ చిందుల్ు వేశారు 
కాసపు.  అయితే వీళ్ళుళు తాము చూసిన "నిధి" 

వివరాల్ు,  ఆ  సొరంగం  ముందు  తాము 
ఉంచిన  గురుతల్ు   చెపేపసరిక్,  అందరూ 
నిరాఘాంత్పోయి  నిశశబదం  అయిపోయ్రు. 

ఇనెసపెకటూరుగారు వెంటనే పై అధికారుల్కు ఫోన 
చేసి  మాట్లిడారు.   వాళ్ళుం  చెపాపరోగాని, 

పోలీసుల్ందరూ  పిల్లిల్  బృందనిను  అకకడే 
వద్లేసి హడావిడిగా వెళ్ళుపోయ్రు.

మరుసటి  రోజున  పతిరికలోలి  అంత్ట్  పదద 
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వారత   వచిచింద్:

దొ రి క్ న  బా యా ం కు  ద పి డీ  దొ ం గ ల్  మ ు ఠా  
పి ల్ లిల్  సా హ స ం తో  బ య ట  ప డ డు ని క్షే ప ం

హంపీ:  ఆరు  నెల్ల్  క్రిత్ం  హంపీలో  జరిగిన  బాయాంకు  దపిడీ 
పాఠకుల్కు  విద్త్మే.   అల  మాయమైన  కోట్లిద్ 
రూపాయల్ు నేడ్ తిరిగి ల్భించటంతో పాటు; ఆ  దపిడిక్ 
కారణ్మైన  దొంగల్ ముఠా  పూరితగా  పటుటూబడిందని పోలీసు  
అధికారుల్ు  తెల్యజేశారు.   సాహసులెైన  పిల్లిల్ు 
నల్ుగురు  హంపీ  య్త్రకు  వచిచిన  రోజునే  ఈ  నిక్షేపానిను 
కనుగొనటం  విశేషం.   వారిక్  ఈ  సంపదలో  ఒక  శాతానిను 

బహుమతిగా ఇవవనుననుటులి అధికారుల్ు  పరికటించారు..."

దనిను చూడగానే ఉండబటటూలేక తాత్యయా 
ఫోన  చేసశాడ్: "ఒరేయ  పిల్లిల్ూ! నేను 
ఊరికే  ఏద  అంటే  మీరంతా  నిజంగానే 
నిధిని  కనుకుకననుటులినానురే!"  అని 
ఆశచిరయాపోయ్డ్.

"నువేవదెైనా  చెబితే  అద్  నిజం  కాక 
మరేమౌత్ుంద్  తాత్య్యా!"  అనానురు 
పిల్లిల్ు నల్ుగురూ, ఇక్ల్సూత.
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సి ని మా  పి చి చి ! 

బేరర: మీకు ఏం టిఫిన కావాల్  సార?

వెంగళ్ళపప: ఏమునానుయిరా డింభకా?

బేరర: ఇడీలి, వడ, ఉపామ, దస,..

వెంగళ్ళపప:  ఒకొకకకటి  కాదు  షేరఖాన!  వంద ఇడీలిల్ు  ఒకేసారి 
పంపించు  నిల్పకుండా  తినేసాత. చటీను  త్కుకవ  అయినా  పరావలేదు, 

సాంబార  ఎకుకవగా  పంపించు.

సకరణ్: మమత్, తొమిమదవ త్రగతి, వెంకటంపల్లి.

మై నేమ్ ఈజ్ నాట్ ఖాన !
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య ు క్ త
కథనం:  త్బిబబుబ మహనందపప, విశారింత్ ఉపాధాయాయుల్ు, మదైుకూరు, కడప జలలి.

తాత్యయా   మొదల్ు  పట్టూడ్- "అపాయంలో 
ఉపాయం  అంటే  'యుక్త'  అని  అరథింరా, 

పిల్లిల్ూ.  అంటే  'తెల్వి'  అననుమాట.  మనం 
ఏదనాను పరిమాదంలో చికుకకునానుమనుకోండి, 

అపుపడ్  మన  తెల్వితేటల్ను  వాడి, 

అపాయంలోంచి   త్పిపంచుకోవాల్ననుమాట! 

మీకో కథ చెబుతాను వినండి..

ఒక  అడవిలో  ఓ  నకక  ఉండేద్.  ఒకసారి  అద్ 

ముళ్ళళుదరిలో  నడ్చుకుంటూ  వసుతననుద్. 

చెపుపల్ు వేసుకోదుగద, దని కాల్ులో పాపం, 

రెండ్  ముళ్ళుళు  ద్గబడాడుయి.   అద్  వాటిని 
పీకేసింద్, కానీ ముళ్ళుళు లోత్ుగా ద్గాయేమో, 

లోపలే విరిగాయి.  

మరుసటి రోజుకలలి నకక కాల్ు వాచింద్.  అద్ 
ఇక  వేటకు  వెళ్ళళులేకపోయింద్.   అంత్లో 
అటుగా  వచిచిందొక  పిల్లి.  పిల్లిని  చూడగానే 
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నకకకు  నోరూరింద్.  'ఎలగో ఒకలగా దీనిను 
అందుకుంటే చాల్ు' అనుకుననుద్.  

బాధతో  గటిటూగా  మూల్గినటులి  ఓ  అరుపు 
అరిచింద్.  "పిల్లి  బావా!  పిల్లిబావా!  ఓ  సారి 
ఇటు  రావా!  నా  కాలోలి  ఎకకడలేని  ముళ్ళూళు 
గుచుచికుననుటులినెనుై..నీ  కోరపళ్ళళుతోవాటిని  పీక్ 
పడ్దువు కొంచెం" అననుద్.

"అయ్యా!  నీకు  నేనే  దొరకాల?  నేను 
ముసల్దనిను,  చూపు  అసలే  సరిగాగు  ఆనదు. 

ఇంక  ముళ్ళుకకడ  కనిపిసాతయి?"  అననుద్  పిల్లి 
విచారంగా, అకకడే నిల్బడి.

"అయ్యా! దనిదముంద్? నేను నీ మడ వంచి 
పటుటూకొని,  ముళ్ళుళు  ఎకకడ  ఉనానుయ్   ఆ 
భాగానిను  నీ  నోటికే   అంద్సాతగా?"  అంద్  నకక, 

గడ్సుగా.

పిల్లి    ఏం  త్కుకవ  తినలేదు.  అద్  అననుద్ 
"అబబ! నీకు ఏం చెపేపద్, నకక బావా! నువువ 
ముల్ులిను  అంద్ంచినా,  దనిను  పరికేటటులి 
లేదు  నా  నోరు!  మొననునే  తోడేల్నను  వచిచి  'నీ 
కోరపళ్ళుకసారి  ఇవువ  త్ముమడూ'  అని  నా 
పళ్ళుళు  ఎత్ుతకు  పోయ్డ్గా?   అయినా 

దనిదముంద్లే,  తోడేల్నను  ఇల్ులి  ఇకకడిక్ 
దగగురే.  నేను  పిల్సత   అనను  పరుగున  వచిచి,  నీ 
కాల్  ముళ్ళుళు  సవయంగా  త్న  పళ్ళళుతోటే  పరిక్ 
పడతాడ్"  అని,  గటిటూగా  "అనాను! 
ఓ..తోడేల్నాను,  ఓసారి  ఇటురా.  నీకోసం 
నకకబావ  ఎదురుచూసుతనానుడ్"  అని 
కేకల్ువేయటం మొదల్ు పటిటూంద్.

తోడేల్నను  మాట  వినగానే  నకకకు  విపరీత్మైన 
భయం పటుటూకుననుద్.  "ఒదుదలే బావా!  అంత్ 
పదద  వాళ్ళళుని  ఇబబంద్  పటటూటం  ఎందుకులే! 

కొంచెం   కషటూపడాడునంటే  నా  అంత్ట  నేనే 
తీససుకోవచుచి  వీటిని-  చినను  ముళ్ళుగా,  ఏమీ 
పరవాలేదు"  అని  కుంటుకుంటూనే  వెనక్క 
పరుగెతితందద్.

అరథిమైంద,  అట్లి  లేని  సనుహిత్ుడి  పేరు  చెపిప 
త్న  పారిణాల్ు  కాపాడ్కుననుదరారి,  పిల్లి! 
అపాయంలోఉపాయం  అంటే  ఇద-  యుక్తతో 
పరిమాదం  నుండి  బయటపడటం!"  అంటూ 
కథని ముగించాడ్ తాత్యయా.
కథనే  త్ల్చుకొని  మురిసిపోత్ూ  ఇళ్ళళుకు 
పరుగెతాతరు పిల్లిల్ు.  
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చి ల్ పి  ప రిశ ను ల్ ు
రచన: వి.వి.యస .మూరిత,చ్ద్మళ్ళళు.

1.కరెనీస నోటులో    తెల్లిని  భాగం  దనిక్!?

జవాబు: రఫ్ వరుక  చేసుకోట్నిక్.

2.'అరధరాతిరి ' క్  వయాతిరేక  పదం చెపపమనను  తెల్ుగు  మాసాటూరు  త్ల్పటుటూకునేదెపుపడ్!?

జవాబు: 'అరధపగల్ు ' అని  విదయారిధ  అననుపుపడ్.

3.అమమ    అద్రిపడేదెపుపడ్!?

జవాబు: ఒకటత్రగతి  చద్వే  కొడ్కు  "హ్ంవరక  చెయయాట్నిక్   నెట్   సరచి   చేసుతనానును" అననుపుపడ్.

4.పిల్లిల్ు  దవుడితో   సమానం, మరి  వృదుధల్ు.....!?
జవాబు: ఆసిత  వుంటే   దవుళ్ళుళు - లేకపోతే  దెయ్యాల్ు.
5.పురాణ్ కాల్ంలో   పరిపంచ బాయాంకుని  ఏమని  పిల్చేవారు?
జవాబు: కుబేరుడ్.

6. కల్కాల్ం   అంటే?

జవాబు: 'అననుమో  రామచందరి' అనను తోటి వాడిక్   అననుం  పటటూకుండా  ఆకల్నే   అడగని  రామచందురిడిక్ 
నెైవేదయాం  పటటూటం.

7.జాత్కం  చూపించుకోట్నిక్   ఎవరి దగగురకెళ్తే  మంచిద్?

జవాబు: జాత్కం  చూసవాళ్ళళులో    ఎవరి  జాత్కం  బాగుంద తెల్ుసుకుని,  అత్ని  దగగురకెళ్త  మంచిద్.
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కొ బ బ రి  నా ద్ - చి ప ప నీ ద్! ముళ్ళళుపూడివారిని సమరించుకుంటూ..

చితారిల్ు: వినయ, జయనటియు, హైదరాబాదు.

  గడ్గూ, గడ్గూ! ఇద్గో, కొబబరి  చిపప!
భలే  ,పరిసూనా  !భలే  !గుడిక్ వెళ్ళు 
వచాచివా  ?ఎకకడిద్ నీక్ద్?

గుడికే వెళ్ళుచాచిం   . దీనిను కొటుటూకొని 
తిందమా?

సరేలే  ,నేను నీకు సాయం చేసాతను  , వచిచిన 
దనిను ఇదదరం పంచుకుందం  , సరేనా?

సరే సరే  ..ఆఁ  !!?ఇదంటి  , నువువ కొబబరి 
తీసుకొని నాకు ఖాళీచిపప ఇసుతనానువేం?!

"..చూడ్    , నువువ కొబబరి చిపప తెచాచివు  ;నేను 
రోకల్ బండ తెచాచిను    . ఎవరి వాట్ వాళ్ళళుద్  ! అంతే!
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ర ూ త్  ఏ మో స
నిరవహణ్: సౌమయా, పుసతకం   డాట్  నెట్ 

'రూత్  ఏమోస'  అని  ఇంగలిండ్లో  ఒక  అమామయి  ఉండేద్. 

చాలమంద్లగే,  ఆ  పాప  కూడా  చకకగా  సూకల్ుకు  వెళ్లి  చదువుకునేద్. 

అయితే  అల   అందరిలగే  మామూల్ుగా  కొనసాగి  ఉంటే,  ఇపుపడ్  ఆమ 
గురించి  మనం  పరితేయాకంగా  చెపుపకునే  వాళ్ళళుం  కాదు:  ఇపుపడ్  ఆ  అమామయి 
కొంచెం పదదదెైంద్-  అయినా నిండా పాతికేళ్ళుళు లేని రూత్  సొంత్ంగా ఒక కంపనీని నడ్పుతోంద్! 

అదీ అట్లి ఇట్లి కంపనీ కాదు- పద్మంద్క్ ఉపయ్గపడే వసుతవునొకదనిను, గొపపగా త్య్రు చేసి 
అంద్సోతంద్. 

ఆ మధయా  ఇంగలిండ్తో సహా అనేక దశాలోలి ఆరిధక మాందయాం వచిచింద్. ఎనెనునోను గొపప గొపప 
కంపనీల్ు  మూత్పడిపోయ్యి.  అలంటి  గడ్డు  రోజులోలి  కూడా  దనిను  త్టుటూకొని  ధైరయాంగా 
నిల్బడాడురు కొందరు. ఆ త్రావత్ అలంటి  మహిళ్ వాయాపారవేత్తల్ గురించి  "మేనేజ్ మంట్ టుడే" 

అనే  పతిరిక వాళ్ళుళు ఒక జాబితా త్య్రు చేసారు. "35 under 35- '35 ఏళ్ళళు లోపునను 35 మంద్' 

" అనను  పేరుతో.  అపపటిక్ రూత్ వయసు పందొమిమద్ సంవత్సరాలే-  ఆమ కూడా ఈ జాబితాలో 
ఉంద్!  ఆ జాబితాలో  ఉనను  అతి చినను  వయసుకరాల్ు  ఈ  అమామయే!!  అంతే  కాదు, 2006 లో 
'యంగ ఇంజనీరస' అనే సంసథి రూత్ ఏమోసక్  - "Young Engineer of the year" అవారుడు 
ఇచిచి  సత్కరించింద్.  ఇల,  రూత్  గురించి  చెపాపల్ంటే  చాలనే  ఉంద్.  అసల్ు  ఇంత్  పేరు 
రావడానిక్ త్ను ఏమి చేసింద తెల్ుసుకుందం. 

మనకు  పదత్రగతిలో  'యస.యస.సి' ఉననుటులిగా, ఇంగలిండ్లో పదత్రగతి  సాథియిలో 
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'జీ.సి.ఎస.ఈ'  ఉంటుంద్.  పద్హేను-పదహారేళ్ళుళునను  రూత్  లంటి   పిల్లిల్ు  చదువుత్ుంట్రు 
'జ.సి.ఎస.ఈ'ని.  ఆ  త్రగతిలో   ఉనను  పిల్లిల్ంతా  ఏద  ఒక  పారిజకుటూ  చేసి  చూపించాల్.  సరిగాగు  అద 
సమయంలో  రూత్  వాళ్ళళు  టీచరుగారి   నాననుగారిక్  గుండెపోటు వచిచింద్.  ఆ  పరిసిథితిలో  ఆయనిను 
మటలి  మీద్నుంచి  క్రింద్క్  నడిపించుకు  రావటం  పదద  సమసయా  అయియాంద్.  ఇంకేముంద్, 

టీచరుగారు రూత్కు పని అపపజపాపరు-  ముసల్త్నం వల్లి కావొచుచి, గుండెపోటు వల్లి కావచుచి, 

మరే ఇత్ర కారణ్ం వల్లినెైనా కావచుచి-  సొంత్గా నడిచేందుకు   ఇబబంద్  పడేవాళ్ళుళు చాలమంద్ 
ఉంట్రు- అలంటి వాళ్ళుళు కూడా  సుల్భంగా  మటులి ఎకేకందుకు, ద్గేందుకు  అనువుగా ఉండే 
పరికరం  ఒకటి  త్య్రు  చెయ్యాల్.  మరి  ఆ  పరికరం  కూడా  అందరికీ  అనువుగా  ఉండాల్; 

దనివల్లి కొత్తగా  పరిమాదలేవీ త్లెత్తకూడదు! 

రూత్  చురుకెనై  అమామయి.   త్నకు  సైనుస  పాఠాల్ు 
చదవటం  ఎంత్  బాగా  వచోచి,  పరిసరాల్ను  గమనించటమూ, 

వాటిని  త్నకు  అనువుగా  మల్చుకోవటమూ  కూడా  అంత్ 
బాగా  వచుచి!  సరే,  ఆమ  ఏమి  చేసిందంటే,  మటలి  పరికకనే 
రెయిల్ంగు  ఉంటుంద్  కద,  దనిను   పటుటూకుని  నిల్చేటులి 
ఇనుముతో  ఒక   కరరిలంటి  పరికరానిను   త్య్రు  చేసింద్.  మటులి  ఎకేకటపుపడ్,  ద్గేటపుపడ్ 
దనిను ముందుక్ తోసామంటే అద్ ముందుకు జరుగుత్ుంద్. అయితే దనిమీద  కొంచెం బరువు 
మోపామంటే చాల్ు- అద్  కదల్కుండా ఉనను సాథినంలోనే బిగుసుకు పోత్ుంద్! దీనిక్ బాయాటరీల్ూ 
అకకరేలిదు;  కరెంటూ  అకకరేలిదు!  అరథిమైంద,  దీనిను  ఎల  చెయ్యాలో?  ఎట్చీచి  దీనికోసం  వాడే 
లోహం  కొంచెం  గటిటూగా,  వంకరపోకుండా,  అరిగిపోకుండా  ఉండాల్.  కొంచెం  ఆలోచించారంటే 
ఇద్ ఎల చెయయాచోచి మీకూ తెల్సిపోత్ుంద్ బహుశ:. 

దీనిను  త్య్రు  చేశాక రూత్  కు  అరథిమైంద్-  త్న  ఆవిషకరణ్  ఎంత్  ఉపయ్గకరమైనద. 
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వెంటనే వాళ్ళలి ఇంటలివాళ్ళుళు దీనిక్ "Stairsteady" అని పేరు పట్టూరు. "మటులి ఎకుకత్ుననుపుపడ్, 

ద్గుత్ుననుపుపడ్ ఇద్ ముసల్వాళ్ళలిక్  చేతి కరరిల ఆసరాగా ఉంటుందననుమాట . వృదుధల్కనే కాదు, 

రక  రకాల్  రోగుల్కు-  ఆసుపత్ురిల్కు,  దెబబల్ు  త్గిల్  సరిగాగు  నడవలేకపోత్ునను  వాళ్ళలికు  ,  ఇల 
రకరకాల్ జనాల్కు  ఈ పరికరం చాల ఉపయ్గం!" 

వెంటనే  రూత్  వాళ్ళళు  ఇంటలి  వాళ్ళుళు  ఈ  పరికరానిను 
త్య్రు  చేస  కంపనీని  ఒకదనిను  మొదల్ు  పటేటూశారు.  ఇళ్ళుళు, 
ఆసుపత్ురిల్ు,  ఆఫీసుల్ు-  ఎకకడని  ఏముంద్,  మటలింటూ 
ఉనను  పరితిచోట్-  పదదవాళ్ళుళు,  రోగుల్ు  ఉండే  పరితిచోట్-  ఈ 
పరికరానిక్  పని   పడ్తోందట!  ఇపుపడ్  ఈ  కంపనీలో 
చాలమంద్   ఇంజనీరులి  ఉనానురు!  త్మ  దగగురిక్   వచేచి  వినియ్గదరుల్  అవసరాల్ను  బటిటూ,  ఆ 
పరికరంలో  మారుపల్ు-చేరుపల్ు చేసూత ఉంట్రు! ఇంగలిండ్లోనే కాక, ఈ కంపనీ పని  ఇపుపడ్ 
మరో రెండ్ మూడ్ దశాల్కు విసతరించింద్! 

నిజానిక్,  ఈ పరికరానిను చూసత, దని పని తీరు గురించి వింటూ ఉంటే- "ఓస ఇంతేనా!" 

అనిపిసోతంద్  కదూ?  అట్లి,  'మామూల్ు  ఆలోచనల్తోనే   ఒక  అమామయి   ఇల  పద్మంద్కీ 
ఉపయ్గపడే ఒక  పరికరానిను  రూపొంద్ంచి, దని ఆధారంగా ఒక కంపనీనే నడ్పుతోంద్' అంటే 
గొపపద కదూ?! 

రూత్ క్ ఒక బాలిగు-వెబెసైట్ ఉంద్. అందులో త్న ఆలోచనల్ు రాసూత ఉంటుంద్ ఆమ. 'ఏం 
రాసోతంద్?'  అని  కుత్ూహల్ం  కొదీద  చూసాను.  ఒక  కంపనీ  అధినేత్గా  ఆమ  రాసిన  సీరియస 
వాయాసాల్ు  కొనిను  ఉనెనుై,  అందులో.  అయితే  వాటికంటే  ఎకుకవగా  ఆ  వయసులో  ఉనను  అందరు 
అమామయిల్ూ  రాసుతననుటేలి  -  కొటేషనులి,  తాను   ఇషటూంగా  చేసుకునే   వంటల్  విశేష్ల్ు,  త్నకు 
ఇషటూమైన  టీవీ  సీరియళ్ళలివంటి  సరద  విషయ్ల్ు-  బోలెడ్  ఉనానుయి.   'రూత్   ఆకాశం  నుండి 
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ఊడిపడడుంత్  సీరియస అమామయి కాదు' అని అరథిమైంద్ దనిను చూసత. 
రూత్  కథ  నాకు  పరితేయాకం  ఎందుకు  నచిచిందీ,  అంటే  -  త్నంత్  చినను  వయసులో  అంత్ 

బాధయాత్గా  ఒక  కంపనీని  నిరవహించగల్గే  వాళ్ళులి  త్కుకవ.  అలగని,  ఆ   అమామయి  త్న  ఇష్టూల్ను 
వేటినీ  చంపుకోనూ  లేదు;  త్న  ఈడ్  వాళ్ళులి   చేస  పనులేవీ   చేయకుండానూ  లేదు.   చదువు 
ఆపయయానూ లేదు- ఈ మధయా  యూనివరిసటీలో చేరిందట! అట్లి ఒక పకక  త్న  జీవిత్ం; మరో 
పకక త్న వృతిత  -రెండింటినీ సమరథివంత్ంగా నిరవహిసుతననుటులి నాకు తోచింద్. 

అందరూ సరిగాగు ఇలంటిద చెయ్యాల్ని లేదు: మన పరిసరాల్ను బటిటూ, మన చుటూటూ ఉనను 
వాళ్ళళుక్  ఫలనా వసుతవు, ఫలనా యంత్రం, ఫలనా పరికరం  అవసరం అనిపిసత, దనిను  త్య్రు 
చేసందుకు   పరియతినుంచడమే.  రూత్  చేసింద్  అద  కద  -  వాళ్ళళు  టీచర  గారి  నాననుక్  బాలేనందుకే 
కద, ఈ ఆలోచన పుటిటూంద్? అందుకే రూత్ నుండి సూపరిత పొంద్, సూకల్ు పాఠాల్ మధయా నుండి 
పుటుటూకొచిచిన ఆలోచనల్ు అకకడే వద్లేయక, ఎవరనాను ఇంకాసత ముందుకు వెళ్తరని ఆశిదదం. 
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అమమ: రాజూ! త్ముమడెందుకురా, ఏడ్సుతనానుడ్? 

రాజు: మరేం లేదమామ, వాడి  దగగుర   ఒక   చాకెలి ట్  ఉండింద్-  నేను   దనిను  ఎల  
తినాలో  చూపించాను  వాడిక్ .   -అంతే , ఏడ్పు  మొదలెటేటూశాడ్!

జోకు
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స మీ క
కొత్తపల్లి  పతిరిక అకోటూబరు 2011 సంచికపై ఒక  సమీక-

నిరవహణ్: మాల్తీ కృషణ, విదయారిథి సృజన కుటీర, విజయవాడ.

ముందుగా చెపాపల్సంద్, కొరిత్త శ్రి షక- యువకెరట్ల్ు గురించి. 

సరెైన చదువు లేదు; వనరుల్ు లేవు; వెనునుత్టిటూ దరి చూపించే 
పదదల్ు  లేరు-  ఏవీ  లేవు-  త్న  చుటూటూ  ఉనను  మనుషుల్కు 
ఉపయ్గపడే పని చెయ్యాల్నను దృఢ సంకల్పం త్పప! 'విల్యం 
కంకంబావ' వాయాసం పిల్లిల్కే కాదు- పదదల్కీ సూఫూరితనిసుతంద్.

మన  భాషని  ఇంకో  భాష  మింగేసోతందని  బాధ  పడాల,  అనిను 
భాషల్ూ  ఒకటవవటంలోని  సౌల్భయాం  గురించి  సంతోషంచాల? 

ఏదెైనా,  'ఇ'  భాష-  ఇంగ్ లిషేనని  అనుమానం  వచిచింద్, 

అందరికీ.

గంగమమ గారు బొమమక్ కథలో పలెలి వాతావరణానీను, ఆతీమయత్ల్నీ కళ్ళళుకు కటిటూనటులి చూపించారు. 

పలెలిటూరలిలో  అమమమమల్ు,  తాత్యయాల్ు  ఉండే  పిల్లిల్ు  అదృషటూవంత్ుల్ు  కద!  కాకపోతే  ఈ  కథ 
దీనికోసం ఇచిచిన బొమమకు అంత్గా సరిపోలేదనిపించింద్.  కొత్తపల్లిలో కథల్ు రాయమని ఇసుతనను 
పికచిర  పారింపుటూల్ు  ఏద  ఒక  సనినువేశానిను  దృఢంగా  చూపిసూత,  త్మంత్ట  తాము   ఆలోచన 
రేకెతితంచేటులిగా  ఉంటే  బాగుంటుంద్-   అపుపడ్  పరికకన  రాసుతనను  పారింపిటూంగ  పరిశనుల్  అవసరమూ 
ఉండదమో;   పిల్లిల్ు  కూడా  వారియట్నిక్  మరింత్  ఆసక్త  చూపించే  అవకాశం  ఉంటుంద్  కద 
అనిపించింద్.

59



కొ త్ తప ల్ లి  న వ ం బ ర ు  2011

పిల్లిల్ కథల్కొసత, 'కొత్తపల్లికో కథ' నిజంగా కొత్త ఆలోచన.  గ్తికక్ భలే త్మాష్ 
ఐడియ్  వచిచింద్.   'మాట  తీరు',  'పనీపాట',  'పొరుగింటి  చీర',  'నేను 
సాధించాను',  'గొపపకుపోతే'-  కథల్ు   పిల్లిలలి  కనిపించే  పదదల్ు  వారిసినటులి 
ఉనానుయి-  పటుటూమని  పద్హేనేళ్ళుళు  నిండని  వీళ్ళుళు,  మనుషులోలి  ఉండే 
బల్హీనత్ల్ను  ఎంత్  చకకగా   గమనించారు!  నిరభుయంగా  ఎదగటం,  మంచి 

వయాకుతల్ుగా రూపొందటం, ఆడంబరాల్కు పోకుండా ఉండటం లంటివి ఎంతో విల్ువెైనవని వీళ్ళుళు 
గురితంచటం  చాల  ముచచిటేసింద్.  ఈ  కథలోలి  వీళ్ళుళు  వాడిన  వాకాయాల్ు-  'నా  మనసును 
అల్ుముకొని  ఉనను  భయ్ల్  పరిపంచానిను  తాతాకల్కంగా  మరిచిపోయ్ను  (నేను  సాధించాను)', 
'అల తెల్సింద్- తామిదదరూ ఒకే పడవలో ఉనానుమని  (గొపపకుపోతే)' లంటివి, వీటిని రాసిన ఈ 
పిల్లిల్ పరిణ్తినీ, భాష మీద వారికునను పటుటూనీ చూపించాయి.

నీతి చంద్రికలో  'విగరిహం' మొదల్వవటం బాగుంద్.  తెల్ుగు పాఠయా పుసతకాలోలిని కొరుకుడ్ పడని, 

మింగుడ్  పడని  కంకరారిళ్ళలిలంటి  తెల్ుగును  చద్వీ  చద్వీ-  గారింధిక  భాష  అంటేనే  వికారంగా 
మొహం పటేటూ పిల్లిల్కు ఈ కథల్ు త్పపకుండా మంచి ఊరట! 'మంచి తెల్ుగు- ఎంత్ రుచి!'

'నగరానిక్  దూరంగా'  పాటలో  త్పపక  సవరించుకోవాల్సన  త్పుపల్ు  మూడ్ 
ఉనానుయి-  ఒకటి:  ఈ  పాటని  రచించింద్  శ్రి  ఇందరగంటి  శ్రికాంత్  శరమ  గారు. 

రెండ్:  రెండో  చరణ్ంలో   'తోట  తెరువున  (దరిన)  గుననుమావి  తోరణాల్ు 
కటిటూనపుడ్'  అని ఉండాల్.  మూడ్: మూడో చరణ్ంలో  'పొగమంచు అగరు 
పొగల్ు'(వాసనగల్ మంచు పొరల్ు) అనాల్.  మంచి భాషని నేరుచికునేందుకు 
ఇటువంటి అందమైన పాటల్ు  ఎంత్ చకకని సాధనాలో గద?!
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ప ద ర ం గ ం-9
ఈ పదరంగం చాల సుల్భం! దీనిను ఓ తెల్లికాగిత్ంలో  పూరించి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బడి పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండి. సరైెన సమాధానాల్ు పంపిన పిల్లిల్  పేరలిను  పదరంగం-11 తో పాటు పరిచురించగల్ం. 

నిరవహణ్: దవి, కొత్తపల్లి బృందం.

1 2 3

4

5 6

7 8

9 10

11 12

ఆ ధా రా ల్ ు:  

ని ల్ ు వు: 

1. ఒంటి కాల్ మీద దీని జపం (2)

2. లేత్  ఆకుల్ు  (3)

3. పచిచికాయల్ రుచి (3)

5. గురుతల్ు  (4)

6. దవాల్యం (2)

7. కవిత్  తిరగబడింద్  (3)

8. ఇకకడ కాదు (3)

10.  మడలో  అల్ంకరించుకొనేద్ (2)

అడడుం
1. జంత్ువుల్నే మింగేటంత్  పదద పాము (5)

4. బొగుగు, బంగారం ఇకకడ  నుంచే త్వివ  తీసాతరు(2)

5.  అయిదుగురిక్  ఇంకొకరు  కల్సత?(4)

7.  __ కోపమ__ శత్ురివు (2)

9.  పళ్ళు(3)

10. కుకక లంటిద(2)

11. చూసవి, ఏడేచివి(2)

12. పాల్ు  కాచినపుపడ్  పైన వచేచిదమిటి?(3)

ప ద ర ం గ ం -8 క్  స రె నై
స మా ధా న ం

దీనిక్ సరెనై సమాధానం 
రాసి పంపినద్:

1. బి. అసంగానంద రెడిడు, 
నాల్ుగవ త్రగతి,  అజంతా సూకల్,   నెల్ూలిరు.
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ప ర ు గ ు ప ం దె ం

రచన, గానం: "కవికాక్" కీ.శే.జై సీతారాం, కోగిర, అనంత్పురం జలలి.

కుందల్ు తాబేల్ు పందెమేసుకునానుయి
చెరువునుండి కొండదంక పరుగెతేత పందెము
కుందల్ు చెంగు చెంగున ముందు ముందుకు పోయింద్
దరిలోన చల్లినెైన చెటుటూ నీడను చేరింద్
కాసపు నిద్రిసాతనని గాఢ నిదర పోయింద్
నిముషం కూడా తాబేల్ు నిల్బడకుండా నడిచింద్
చాల్ సపుకు కుందల్ు మేల్ుకొని చూసింద్
ఇంకేముంద్ ఇంకేముంద్ తాబేలే గెల్చింద్!
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ఎ త్ తం డి!
గానం: రవయా, తొమిమదవ త్రగతి, పరికృతి బడి, చెనేనుకొత్తపల్లి.

ఎత్తండి! ఎత్తరే, సావత్ంత్యార పు జండాని?

ఒకే కంఠం ఒకే గమయాం 
ఒకే నినాదం మనదంట
ఒకే జాతి ఒకే నీతి 
ఒకే పతాకం మనదంట ॥

భాష్ వేషం ఏదెైనా, 

భారతీయుల్ం మనమంతా
ఊరు పేరు వేరెైనా 
ఒకే కుటుంబం మనదంతా
ఒకే కంఠం ఒకే గమయాం
 ఒకే నినాదం మనదంట

ఒకే జాతి ఒకే నీతి 
ఒకే పతాకం మనదంట ॥

జైహింద జయహే మనమాట
జనగణ్మన మన పాట
సమైకయాతే మన బాట
సావత్ంత్రయాం మన తోట
ఒకే కంఠం ఒకే గమయాం
 ఒకే నినాదం మనదంట
ఒకే జాతి ఒకే నీతి 
ఒకే పతాకం మనదంట ॥
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ఈ  నె ల్ లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్ ?

ఆరిథిక వయావహారాల్ు, నిరవహణ్: సుబబరాజు
సంపాదకత్వం: నారాయణ్
వెబెసైటు, సమాచార సాంకేతికత్: ఆనంద
ముదరణ్: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
చితారిల్ు: వీరాంజ, అడవిరాముడ్, రాము, 

అనిల్, పరిసాద, వెంకట్,వినయ, ల్క, . 

చిల్పి పరిశనుల్ు:  వివియస మూరిత.
బొమమకు కథ: జ.ల్ల్త్, telugu4kids

సమీక: వెై.మాల్తి. పదరంగం: దవి
కథల్ు, పాటల్ు: చాలమంద్ పిల్లిల్ు

వె ల్ :

పరితి ఒక్కంటిక్: 20 రూ.

12 పుసతకాల్కైె చంద: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట రసుటూ  పేరిట యంవ” /డిడిని ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రసుటూ, యంఆరవ ఆఫీసు దగగుర, 

చెనేనుకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జలలి- 515101, ఆంధరపరిదశ్.

బాయాంకు అక్కంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిల్ు: team@kottapalli.in

ఇంటరెనుట్ లో  http://kottapalli.in వదద కొత్తపల్లి పతిరికను  చదవండి  .

అందరు పిల్లిల్ కోసం మీరూ కథల్ు రాసి పంపండి.

 చందదరుల్ుగా చేరి నెల్ నెల కొత్తపల్లిని పోసుటూలో మీ ఇంటిక్ తెపిపంచుకోండి.

మీ మిత్ురిల్ త్రపున  చందల్ు కటటూండి  .

మీక్షటూమైన బడ్ల్కు  , గరింథాల్య్ల్కు కొత్తపల్లిని బహ్కరించండి.

ప రితే యా క  క ృ త్ జ ఞత్ ల్ ు :

కారూటూనలి వివియస మూరిత గారిక్,  పరికృతి  బడిక్, విదయారిథి సృజన కుటీరానిక్,  telugu4kidsవారిక్, మాల్తీ కృషణగారలిక్, రాధ రాజశేఖర 
గారలిక్,  ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమంద్క్.



అ యో య    !   తె ల్ ు గ్ ు  రా ద  ,   ఎ ల్ గ్  ?!  

"కథల్మామా కథల్ు! కథల్మామా కథల్ు! రకరకాల్ కథల్ు! తెల్ుగ్ుపిల్లిల్ కథల్ు!" 
"ఏం కథల్ు బాబూ? మా పిల్లిల్కు తెల్ుగ్ు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లిషు కథల్ు ఏమనానె ఉనానెయా, నీ దగ్గర?" 

"ఇంగ్లిషువైతే వేరేవాళ్ళ దగ్గర దొరుకుతాయండ.  నా దగ్గర ఉననె స్రుకంతా తెల్ుగ్ువాళ్లి కోస్మ.  ఏం, మీ 
పిల్లిల్ు తెల్ుగ్ువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెల్ుగ్ు నేర్పంచకపోయారూ?" 

"ఏమో నాయనా! మా వాళ్లికైతే ఇంగ్లిషు అంటేనే ఇషటం.  ఆ ఇంగ్లిషు నేరుచకునేస్ర్కే వాళ్లి త్ల్ పారణం 
తోకకొచిచంద్.  ఇంక తెల్ుగ్ు ఎకకడ నేరుచకుంటారు?" 

"అవున్లిండ, పాపం.  కానీ నా దగ్గర ఉననెవి తెల్ుగ్ు కథలేనండ.  మీకు పన్కిరావు." 

"ఏదీ, ఓసార్ చూడన్యియ- పుస్తకం బానే ఉననెటుటందయాయ, కాయిత్ం, రంగ్ుల్ు అదీనీ- దీన్నె పాపం 
ఇంగ్లిషులో అచెచయయకపోయారూ?  మీకూ కొంచెం అమమాకాల్ుండేవి గ్ద! ఇపుపడు పిల్లిల్ంతా ఇంగ్లిషు బళ్లిలో 
చద్వీ చద్వీ, తెల్ుగ్ున్ పూర్తగా మరచే పోత్ునానెరుగా?" 

"అవునండ, అందుకనే వీటిన్ తెల్ుగ్ులో మాత్రమ అచేచస్ుతనానెం.  మీ పిల్లిల్కి ఈ కథల్ు కావాల్ంటే వాళ్ుళ 
తెల్ుగ్ు నేరుచకోవాల్సింద, త్పపదు.  లేకపోతే ఇంకో మారగం ఉంద్- మీరు వాళ్లికి చద్వి పెటటచుచ-" 
"అవునేలి, అటాలిగైనా వాళ్లికి మెల్లిగా తెల్ుగ్ు చదవటం వస్ుతందమో, చూసాతను. కథల్ు చదవటం కోస్మనానె 
వాళ్ుళ తెల్ుగ్ు నేరుచకుంటారేమో" 

"త్పపకుండా నేరుచకుంటారు చూడండ.  అదమంత్ బరహ్మావిదయ? త్ల్చుకుంటే వాళ్ుళ ఒకకరోజులో 
నేరుచకోగ్ల్రు. కథలోలి మాయ మీకు తెలీన్ద? మీరు చిననెపుపడు ఎన్నె కథల్ పుస్తకాల్ు చదవలేదు?" 

"అవును నాయనా! ఇపుపడు తెల్ుగ్ు పుస్తకాలే కరువైపోత్ునానెయి" 

"ఏమీ లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ులి ఉంటే భాష చటుకుకన పుంజుకుంటుంద్.  ఏం చేసినా తెల్ుగ్ులో అరథమెైనంత్ 
బాగా పరాయి భాషలో ఎంత్మంద్కి అరథమౌత్ుంద్, చెపపండ? ఏదో ఒక మాయ చెయాయల్సిందనండ.  మీ 
పిల్లిల్కి 'తెల్ుగ్ు రాదు' అన్ ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషన్ వాళ్ళకి ఇవావేల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేనంటావా?" 

"అంతేనండ- వేరే మారగం లేదు. మాత్ృభాష త్రావేతే, వేరే ఏదైనా" 

Edited, typeset and Published by Narayana for Kottapalli Trust, Near M.R.O.Office, Chennekothapalli-515101, Ananthapur 
District, AP.  Ph:08559 240222  E-mail: team@kottapalli.in 
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మ ం చి  పు స్ తక ం

మ ృ త్య ు యు లో య

"యశపాలుడ,  జయకేత్యుడ  త్యృటిలో  మృత్యుయులోయ  చేరారు.  కానీ  అకకడ్నించి  తిరిగ 
మనలోకానికి రావటానికి నానా కష్టాలూ పడ్డారు.." అరథమైంది కద, కథ ఏంట? 

1971-74 ల మధ్యు  'బొమమరిలుల' పిలలల తెలుగు మాస్పతిరికలో ధారావాహికంగా వచిచిన ఈ 
కథ, ఆ రోజులోల చదవటం వచిచిన పరితివాడ్నీ ఒకక ఊపు ఊపింది.  దీనికోస్మే బొమమరిలుల 
పతిరికను  కొనని  పిలలలెందరో!  పాత్య  బొమమరిలులలనీని  సేకరించుకొని,  ఈ  సీరియల్  ఉండ 
పేజీలను మాత్యరమే కట్ చేస్ుకొని ఒక పుస్తకంగా బైండ్ చేయించుకునని వాళ్లందరో! 

ఇనానిళ్లకు, వాహిని బుక్ టరస్టా-మంచిపుస్తకం వాళ్ల పుణ్యుమా అని, ఈ కథమొత్యతం, ఆనాటి 
బొమమలతో స్హా ఒక పుస్తకంగా అచ్చైి దొరుకుత్యుననిది! 

ఆరో త్యరగతి పిలలలనుంచి పెదదలవరకూ అందరినీ వదలకుండ్ చదివించగల  "మహోజవల-

ఉత్యకంఠ భరిత్య-జానపద-నవలారాజం" ఇది. వెంటనే స్ంపాదించి చదవండ్! 

మ ృ త్య ు యు లో య  
రచన: దస్రి స్ుబరహ్మణ్యుం 
పరిచురణ్:వాహిని బుక్ టరస్టా-మంచిపుస్తకం 
పరిథమ ముదరణ్: జనవరి 2011 

316 పేజీలు, వెల:150 రూ. 


